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1ماجستير1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرعمر حمه صالح غفور700

2ماجستير1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرعثمان روستم عزيز411392

ن69426 3ماجستير1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمةريوان محمد محمد امير

4ماجستير1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاوكار سعيد عزت411441

5ماجستير1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكريحير حامد محمد68572

6ماجستير1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمهدي عمر صالح473

7بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرخالد صديق محمدكريم357010

8بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربيستون كريم محمد697

9بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمهدي علي محمد164514

10بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرابوبكر عبدهللا غفور506139

11بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرانور كريم احمد260987

12بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكراسو جيهانكير عبدهللا68434

ن احمد701 13بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربايز حسير

14بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجزا محمود عبدهللا593

15بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكراكرم احمد مجيد355252

16بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسوران صالح رسول68299

ن عبدهللا735 17بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرزانا حمةامير

ن محمد بابكر690 18بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرحسير

19بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجمال حسن محمد411402

20بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئارام توفيق مصطفن68931

ن260796 21بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسوران جمال محمد امير

22بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركوران عبدالرحمن حسن765

23بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردلشاد سالم عارف68699

24بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرظاهر عمر محمد68957

ن506176 25بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرزمناكو قادر محمدامير

يف67830 26بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردارا فرج شر

ن رضا411360 27بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرريبوار حمةامير

28بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرنوزاد علي وسمان411376

29بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكراوات محمد فرج260426

30بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرفرهاد عزيز حمةصالح67817

31بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررزكار صالح محمد68065

32دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسوران عثمان غفور688

33دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررشيد صالح محمد207301

34دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرفايق حمةسور احمد68632

35دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرعلي قادر سعيد764

36دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجمال سعيد صالح67920

37دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد عثمان عزيز411151

38دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهردوان عبدهللا عزيز743

39دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردلشاد توفيق ابوبكر67803

40دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرلطيف صديق محمد207467

41دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرعزيز عارف محمد411153

ن164478 42دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرعرفان محمد حمةامير

43دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرازاد عبدهللا صالح632

44دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجزا صابر محمدعلي260210

45دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرساالر ستار محمد768

ن رسول437 46دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد محمدامير

47دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركامران عمر عبدهللا67974

48دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجميل صالح حمه كريم355708

49دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرازاد طه علي666

50دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرنزار عبدهللا كريم740



يف411403 51دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرخالد عبدهللا شر

52دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرفخرالدين نجمالدين محمد68349

ن حمه رحيم788 53دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد حسير

54دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرطه ابوبكر محمد164299

55دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئاوات محمد كريم260186

56دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكراالن عبدالحميد عزيز674

57دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد سالم عبدهللا738

ن قادر محمود745 58دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرياسير

59دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررفيق مصطفن قادر575

60دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرارام فرج كريم411349

61دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكريادكار حمةصالح غفور691

62دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمولود حيدر عبدهللا722

ن سعيد260843 63دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهيمن حسير

64دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرامير طه جبار506138

65إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرطاهر حسن حمه672

66إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرريبوار كمال عزيز670

67إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررسول محمد مصطفن506143

68إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد عمر صالح207447

69إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرروزكار شورش غفور770

وان محسن كريم260788 70إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسير

ن411186 1بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشفان فائق محمدامير

2بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشاالو ابوبكر عبدهللا506147

ن411387 3بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربةرهةم رؤوف حسير

4بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرديار صديق صالح411373

5بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجهاد علي عبدالرحمن356028

6بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركاروان نوري محمود68643

 حمةعلي643
ن 7بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربه همه ن حسير

8بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشهاب عارف احمد609

يف164500 9بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهوكر محمود شر

10بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجوتيار اسماعيل كريم164497

ن506183  حمه امير
ى
11بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاورى باق

ن زاهد فتاح211993 12بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربيشير

13بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرزيار صالح صديق164323

14بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرباداشت محمد صابر356474

15بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررةوةند فرج محمود411121

16بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررافيار ازاد احمد668

17بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرازاد كمال ابراهيم785

18بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربيشةنك ساالر ابراهيم506153

19بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررةوا عمر احمد260521

20بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربينةر علي نجم506132

ن411327 21بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرزيروان فائق محمدامير

22بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررةوا شاهو علي68075

23بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشةور صالح كامل164455

24بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرباهوز جليل عبدالرحمن411405

25بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشارو محمد عثمان411370

26بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهونر محمد وستاكريم260960

27بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرباسان بهاءالدين سعيد411365

28بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرديارى ابراهيم مصطفن506065

29بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاوزين عبدالكريم عبدهللا69403

30بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد عمر حمةعلي217781

31بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاوبير غريب محمد793

32بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشوان طه سعيد506089



يف قادر261031 33بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكررزكار شر

34بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرره وه ند رضا محمود164470

وان عثمان مجيد68022 35بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشير

ن411412 36بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاووناز عبدهللا حمةامير

37بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربه مو ابوبكر سعيد506072

38بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربريار صديق صالح506155

39بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربيشوا شدار محمود411424

40بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربابان عثمان مجيد68000

41بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرزانيار بكر خرسو506129

42بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرديلمان جزا رسول164457

43بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردانا جالل حمةصالح353695

44دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردةريا صديق انور260936

45دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركوران خالد احمد207212

ان كاميار محمد506186 46دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمير

يف741 47دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهةردي محمد شر

48دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشاالو كاكةبرا محمود67966

49دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرحامد نجم الدين نوري411119

50دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهةزان مصطفن رشيد207291

ان رسول غريب411341 51دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمير

52دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهه ريم محمد كريم506141

53دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئاري خليل ابراهيم657

54دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربيشةوا عثمان مصطفن570

55دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركاظم جالل حمةصالح411431

ن749 56دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرريدوان رزكار حسير

57دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد خالد احمد548

وان عمر عبدهللا411391 58دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسير

59دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرريكةوت رحيم احمد260817

60دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركه يوان عبدهللا حسن596

61دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركوفةند عباس نجيب411329

62دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئاالن مصطفن عثمان772

63دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرروز جبار رسول506164

64دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاوكار جبار كريم164458

65دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردابان خالد نوري207482

وان ازاد69396 66إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشاد نوشير

67إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكريوسف هوشيار ابراهيم506181

68إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاوكار والي جميل68359

69إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهوكر اكرم عارف207253

70إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرريزدار جالل محمدصالح354406

ن فرج411463 71إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد ياسير

72إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربروا محمد عثمان411136

ن260455 73إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهاوبير جميل محمدامير

74إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرشفان عثمان مجيد411124

75إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمةريوان عزت صالح794

76إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسان احمد لطيف542

77إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرديالن بارام محمد68971

78إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرامير ارسالن حمه رؤوف411193

ن حمةبور411437 79إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهةردي ياسير

80إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرارا امانج جزا207222

81إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرديارى عزة توفيق411304

82إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرره وه ز هيمن كمال350602

83إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرزيران خرسو كريم411081

84إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسةروان خالد نوري68711



85إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكراحمد فريدون محمد506182

86إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئاراس حمةرضا علي506123

87إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد وال جميل68309

88إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئاالن عمر مارف357664

ن506038 89إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكردةشتو نامق حمةامير

ن محمد عثمان207486 90إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرياسير

91إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهةزار عبدهللا حمةصالح506165

92إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرسافو رؤف عبدالرحمن207450

93إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربابةند ساالر ابراهيم506149

94إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرهونيا جزا صابر207327

ن فرج506052 95إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرنامو حسير

96إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرنه زاد عثمان احمد68345

ان عمر عبدهللا68623 ن 97إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكركير

98إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرئاكار ارسالن حمه رؤوف411313

99بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرخالد جمال محمد723

100بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكربةختيار محمود فتاح261042

101بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرمحمد سالم كمال486

102إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجمال عبدالرحمن اسماعيل639

103إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرجمال اسماعيل قادر506081

ن585 ن محمد حمةحسير 104إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةذكرياسير

روشنا علي سعيد164521
1بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

ن عبدهللا احمد260783 2بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنرمير

3بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيالن عثمان اسماعيل68401

ن محمد سعيد761 4بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئه فير

5بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبهار عل محمود68333

ن506145 6بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىخونجه عزيز محمدامير

7بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشنو مجيد عبدهللا67936

ن720  امير
ة مصطفن 8بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسمير

9بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكولزار قادر محمود658

10بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبةيمان محمد كريم622

11بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشادية فخرالدين حامد260953

ة عبدهللا عزيز67787 12بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمنير

ي خال رشيد حمةسعيد260471 ب 
13بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

14بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاواز مجيد حميد769

15بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشلير جمال مجيد67858

16بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهيشوو عمر محمود411399

ه علي حمةسليم467 امير
17بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

18بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنزار جالل احمد207406

19بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهيفان فائق رسول705

20بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدلنيا عبدالرحيم حمةرشيد659

21بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدريقان شدار عثمان676

22بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبهفراو بختيار عبدالرحمن67986

23بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىفان شورش غفور599

ن خوامراد67888 24بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكازاو حسير

25بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىميديا حمة احمد724

26بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزيار سعيد رسول719

27بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىباخان بهمن كمال68846

28بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئاشنا مهدى احمد411363

29بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزالة عمر عل506173

30بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتازان جميل رحمان351261

31بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهيشو غريب عمر68420

مهره بان علي احمد686
32دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى



ن فتاح احمد68986 33دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشهير

34دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبروين عمر رشيد164443

35دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنيكار كريم احمد260831

36دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوزين رسول غريب629

37دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشارا محمد سالم411317

ن صالح حمةرةش411258 38دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنازنير

 علي68771
39دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتارا عبدالكريم ففى

ن506169 ان حسن حمةامير 40دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسير

41دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسارا سعيد حمةمحمود499269

42دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنيان غفور محمدصالح411057

43دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمهاباد محمد صالح708

44دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشوة حمة احمد164517

ن محمود744 45دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشنو ياسير

ي كه رد عزيز محمد68916 ب 
46دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

47دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبيكةرد محمد رشيد68281

و محمد محمدصالح631 48دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهير

49دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىقمرناز احمد محمد411283

دلسوز خالد علي733
50دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

51دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتارا جميل احمد164473

52دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكيالس معروف عارف164489

ة فتاح محمد434406 53دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمنير

54دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىماردين عبدالرحمن محمد68891

55دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسازان فتاح صالح164486

ة قادر كريم68865 56دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمنير

57دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىساكار اسعد مارف721

58دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمهابات فايق محمود601

59دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىفريده عبدهللا محمود537

60دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبه يان حامد محمد506144

61دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمهابات جمال مجيد680

62دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىناسك معروف فرج411093

63دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتارا حمة حسن647

64دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيالن محمد احمد355969

65دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنشميل كريم صابر710

66دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهيما سعيد رسول164480

67دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمهاباد محمد احمد411196

68دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنوخشة عبدهللا كريم727

و رؤوف رحمان68241 69دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهير

70دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىناز مرشد محمد731

و محمد رشيد356319 71دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهير

ن سعيد207191 72دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكيالس حمةامير

شارا علي حمةسليم68291
73دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

ن682 74دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتارا كريم امير

75دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنياز محمد كريم699

76دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئاورنك قادر محمود207401

77إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسعاد عبدهللا احمد68373

78إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبخشان عبدهللا محمود763

79إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنرسين صالح محمد207242

80إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبايز صابر معروف68790

81إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكولزار نجم الدين محمد260232

82إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكيالس روستم مصطفن207417

83إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئةزين ظاهر حمة581

1بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزوان صديق مصطفن625



2بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهنار كمال حسن354876

ن68394 3بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهوزيار طه حمةامير

ئاسوده عمر علي260403
4بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

5بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشادية قادر كريم411397

6بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزريان عثمان قادر411459

ن355397 7بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوناز طاهر حسير

8بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزاله عبدهللا حسن661

9بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبه سوز احمد سعيد703

ي لطيف رضا411115
10بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاشيى

11بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشادية فائق فريق164524

12بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشةهال عبدهللا رحمان260254

13بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريزين رحيم رشيد68675

14بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبه يان جمال حمه سليم356732

15بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريناس علي سليم68453

16بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجنار عزيز معروف641

17بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان رسول سعيد260861

18بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسه يران جبار قادر69370

19بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىروبار صادق سعيد355915

20بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشادان رزكار مصطفن164475

21بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان نارص قادر68382

22بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان طه محمد506171

ن حمة506028 23بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىروشنا حمةامير

ن توفيق عزيز506131 24بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىرنكير

يف627 25بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدلخوش حمةرؤوف حمه شر

داليا علي احمد260824
26بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

27بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوما طارق مولود68035

يف207232 28بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوما محمد محمدشر

29بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىروبار سواره احمد68046

30بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمزده صالح كامل164456

ن جالل مصطفن260897 31بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالفير

ن حسن68089 32بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجنار حسير

33بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنيجير نوري احمد354327

34بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىخه نده ساالر عمر506157

35بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىخه الت محمد صابر68412

ن411335 36بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنفا صالح امير

ي طه رشيد260873
37بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيين

38بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزينو خوارحم احمد506057

شهرزور علي احمد261022
39بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

ي ابوبكر عمر506044
40بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىخوسر

41بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىخالت عبدهللا عزيز207444

42بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزيالن حسن احمد68220

43بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنيكا طه حمةصالح461

44بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريزين عمر مصطفن260977

45بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوما مجيد عبدهللا164372

46بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجيمن محمد محمود261066

47بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتانيا غفور رحيم684

يف68588 48بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوش صابر شر

49بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتابان صديق توفيق207412

ن411367 50بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبينةر عبدهللا حسير

ن سعيد207408 ي حسير بينابي
51بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

52بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشوشت رؤوف نامق353471

53بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريناس رؤوف قادر260294



54بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجنار محمد عارف260995

55بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيماء نوزاد توفيق506177

56بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئريفان عبدالرحمان حسن411411

ن357355 57بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالنه احمد حمةامير

يفان جالل رشيد506148 58بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبير

59بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوراز كمال فائق506036

60بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبةسوز رؤوف عبدهللا571

61بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبةريز محمد كريم411063

62بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىفريشتة ابوبكر عل261047

63بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريزين رحيم احمد411097

64بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىفيان حارس احمد68661

65بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان دانا توفيق260378

66بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدرون شدار عثمان207429

67بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئاره زو كريم محمد506151

68بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكويستان رحيم عبدهللا506062

ن588 69بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسنور قادر حسير

70بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاالء اكرم مصطفن68945

71بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكازيوة حمةصالح رحيم411353

72بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالنه نةوزاد صابر164406

73بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالوان كامل احمد411324

ن261036 74بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىروزكار طاهر حسير

75بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكويستان قادر حمةكريم356644

ن رحيم506126 76بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسناء ياسير

77بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىليل فرج كريم505201

78بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئافان عثمان احمد67958

79بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان عزت صالح747

ن68816 80بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنارا طه حمةامير

81بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدلنيا مهدى احمد260803

82بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهةريز جمال عبدهللا354938

83بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوزان نورالدين حمةفرج260850

84بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشنيار محمود فتاح411343

85بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريزوان طاهر عبدالرحمن355128

86بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنوفة نةبةز محمد68903

دةرون حسن علي69388
87بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

88بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاسيا بهاءالدين صالح164453

89بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيماء محمد عثمان411142

 علي محمد555755
90بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيين

91بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىفريشتة عمر حمةعل260364

92بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبه يان رشيد كريم69379

93بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئاشنا محمد صابر706

ن261094 94بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهانا نارص محمدامير

95بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشاكول لقمان توفيق506125

96بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسارا عبدالحميد محمد260968

97بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسومية بهزاد رسول693

98بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجيا ابراهيم سليم261009

99دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكازان نجم الدين قادر563

100دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىافان جالل رشيد354710

101دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبرزين شدار عمر261057

يف702 102دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجرا محمد محمدشر

ن506134 103دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسيما درسيم محمدامير

104دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىساكار رزكار محمد790

105دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاواز توفيق رضا354762



106دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجيناس لقمان قادر207422

107دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريزين عبدول خوارحم164472

108دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوزين كريم حسن260836

109دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسينا محمد محمود261076

110دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكيالس صديق احمد782

111دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسونيا صديق انور260944

112دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىساكار لقمان نوري260485

يفان صابر عبدالرحمن411419 113دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبير

114دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبيان لطيف صديق356880

ن محمد356187 115دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالفيار محمد امير

لةنيا علي سليم164464
116دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

النة احمد علي506174
117دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

يف207459 118دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوناز محمود شر

119دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجيا حمه عزيز695

120دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتافكه عبدهللا حسن707

121دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسندس مهدى احمد411252

122دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهاوناز عمر سعيد260889

ن411356 123دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسيما ئاريان امير

ن رؤوف69412 124دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشيالن ياسير

ن164467 125دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريناس صابر حمةامير

126دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكوزين نجم الدين قادر567

127دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهيشو احمد رشيد260928

يف67842 ة فرج شر 128دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسمير

129دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىمهابات عزيز رحمان767

130دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزاكاو جميل فتاح411322

ن68831 131دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهازه قادر حمةحسير

132دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسيما رؤوف عبدالرحمن207509

133دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىروشنا حامد محمود411040

134دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجوان رفيق محمد355563

135دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشلير جبار سليم411395

136دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكازوان قارمان حمةرشيد579

137دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشه نكة جزا رسول411076

138دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىباخان عمر قادر506154

139دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكال ابوبكر محمد506187

140دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاروين عمر محمد411380

141دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوزان كريم نوري217793

ن عل عزيز411346 142دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىره نكير

143دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئه زين عمر عل411032

144دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكوالن صديق توفيق207471

يف411112 145دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشه نكه كاوان شر

146دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزريان هيوا مصطفن411409

147دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدةريا حكمت احمد260809

148دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريناس اسماعيل محمود207404

149دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبهرة كريم سعيد651

ن349713 150دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشونم احمد حمةامير

151دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان احمد عبدهللا164462

ن411467 وان حسير 152دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىرازان سير

ن سليم751 153دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنيكار سمير

ن411425 154دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئه زين كريم حسير

ان رضا عبدالواحد347136 ن 155إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهير

156إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشاجوان لطيف صديق67947

ئه وين فاروق علي534838
157إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى



158إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسندس احمد محمد506082

159إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئه فسانه مصطفن عبدهللا356390

160إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىرامان بشتيوان قادر207502

ن قادر677 161إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنيكا ياسير

شاناز علي عبدالقادر792
162إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

تابان جالل حمةعلي68231
163إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

164إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئاهةنك اكرم عارف207237

165إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىايمان اسماعيل مصطفن506136

ا نوزاد صابر164332 ن 166إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهير

يف محمد صابر506086 167إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسارا محمد شر

168إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسيما محمد عثمان411132

169إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزينو عل قادر595

170إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجوانه صديق صالح411219

171إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسيفان كاميار محمد506166

يف260438 172إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىبه يام نامق شر

173إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدشين حامد محمود411108

يف411416 174إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشنيار كاوان شر

175إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشاز محمد جالل260567

176إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكازيوة عثمان سعيد664

177إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوما طه سعيد506093

178إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالرا كوران عبدهللا68560

179إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىتافكة رسول محمد207497

180إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكازان لطيف محمد506040

181إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسازان ستار محمد777

182إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىروزا ساالر رؤوف164507

183إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىريزين جمال اسماعيل506077

سمية علي محمد555762
184إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

185إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىباخان بهاءالدين عبدهللا411180

و ستار محمد779 186إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىهير

شنيار احمد علي506030
187إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

188إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكوفار صالح احمد164529

189إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوزي جزا احمد68687

ن حمةصالح حمةسور411433 190إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىالفير

191إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىرازان بكر حمةصالح506019

ليل علي فرج207217
192إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

193إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشاز محمد احمد260546

ن164415 194إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكؤنا محمود حسير

ن سليم207322 195إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزيان سمير

196إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجنار محي الدين علي411417

197إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجاوان عل عبدهللا68879

198إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجيا محمد محمود230835

ن فتاح عبدالقادر260766 199إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكةشبير

200إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئه وين عمر محمد411018

ي بهاءالدين عبدهللا411004 بينابي
201إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

 مهدي علي164526
ن 202إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكةشبير

203إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسوزيار مولود حيدر411127

204إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىجينان جزا صابر207330

205إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىاال عثمان احمد411284

206إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىدةريا حسن عل506032

207إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىشوبو جمال محمد411436

208إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىفردوس علي محمد67879

209إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىزيليا انور كريم411289



ئه زين عثمان علي411174
210إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيى

211إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىكوفار عزة توفيق411210

ن حمةرسول كريم411420 212بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنازنير

 علي سليمان260498
ن 213بكالوريوس1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىنرمير

ن704 214دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىئاواز عبدهللا حمةامير

215دبلوم1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىخديجة عبدهللا كريم454

216إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىسةركول عبدهللا ممند69416

ة عل عزيز675 217إعدادية1- مركز المدينة 11261السليمانيةأنيىامير

ن194327 1ماجستير2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردرويش لطيف امير

2ماجستير2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد نجم الدين نوري413026

3ماجستير2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربشتيوان توفيق رشيد506017

4بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرفرهاد احمد سعيد1217

5بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرايوب محمد عبدهللا201734

6بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرنجم الدين عمر رشيد201772

7بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرطه اولكريم محمد1162

8بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرعبدالسالم عبدالغفور يحير201769

9بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربه رهم شهاب الدين احمد412889

10بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرصالح الدين طاهر احمد1174

11بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرقادر محمود طه95320

12بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد حمةعلي حمةسعيد412909

13بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاراس حمةصالح محمد201751

14بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرتوانا حسن احمد412816

15بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركاروان عمر مح الدين412883

ن وال413091 16بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجمال حسير

17بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركاوه حسن احمد201852

18بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراوات صابر رشيد1362

19بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراكو عزيز احمد412881

ن412806 20بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركاروان حسن حمةامير

ي سعيد201840
ن
21بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراقبال عبدهللا صوق

22بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركوران عثمان عبدهللا505988

23بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربرهان ابوبكر توفيق412800

24بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرطيب طه احمد96345

25بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكررةنجدةر جالل روستم319148

26بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرصالح نجمالدين جميل412760

27بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهةريم فتاح حمةسعيد201791

28بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهه لو جالل محمود194318

29بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرعطا عبدهللا سعيد95761

 علي201776
30بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريباز مصطفن

31بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردلوفان علي احمد506013

32بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردلشاد علي سعيد335018

33بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرارام عمر محمدرسول335198

34بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزانا علي رشيد1182

و امجد احمد95135 35بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربيرسر

36بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرتوانا عمر رحمان201800

يف194334 ن شر 37بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردانا حسير

38بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكررزكار سعيد محمود95884

39دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشوان اسماعيل عبدهللا201798

40دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركاروان عمر عزيز201817

41دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرايوب علي محمد94967

42دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرحميد احمد رشيد1197

43دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرعادل عزيز احمد1167

ن448722 44دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرغفور عارف امير



45دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد حمةسعيد رشيد1188

ن عبدهللا95045 46دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشاهو حسير

47دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردلشاد رمضان محمد201802

يف95827 48دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرفاضل فرجاهلل شر

49دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرسوران عثمان عبدهللا506002

50دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد طاهر حامد1223

51دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربرهم نوري عزت1172

52دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهيوا ابراهيم محمد95336

53دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرديارى محمدكريم عزيز1386

54دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهةردى بهاءالدين توفيق1189

ن94950 55دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حسير

56دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرنةوزاد مصطفن رسول95629

57دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرازاد محمدعل عبدهللا96371

58دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربرزان جالل روستم1214

59دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجزا احمد محمد1204

60دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرنرسين حمة رحيم335243

61دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكررزكار رحمان محمد413050

ن1355 62دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجالل عبدهللا محمدامير

63دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرطارق حسن حمةصالح201784

ن505971 64دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركامران احمد امير

يف روستم96457 65دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردانا شر

 علي1209
66دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاراز مصطفن

67دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركامل سعيد مح الدين1179

يف335167 68دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرفرهاد عبدهللا شر

69دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكريادكار عثمان محسن1195

70دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرابراهيم عوبن رشيد1192

وان محمد مالمصطفن335172 71دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرسير

72دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركارزان حاميد محمود201763

73دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردانا رشيد احمد412763

74دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشوين عثمان حمة505995

ن بكر1186 75دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرسه ردار حسير

76دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردلشاد كمال حمة412926

77دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمزدة حمةصالح فرج95064

78دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراوات حامد كويخاقادر412777

79دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربهاءالدين كريم احمد412870

80دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمريوان احمد محمد1169

81دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركوران كريم سعيد335090

82دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهاودنك عبدالرحمن سعيد183525

83دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربرهان قادر حمةكريم1168

يف412852 84دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراحمد سعد شر

ن1160 85دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرارام احمد حسير

و عباس محمد1361 86دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربيرسر

87دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرخرسو عزالدين عبدهللا201759

88دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريبوار جمال صديق201758

89دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرعلي احمد حمةعل201740

90دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاري محمود علي201815

91دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردارا عبدهللا عارف412941

92دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركوسار بايز احمد95417

93إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد عمر حمة1374

94إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرسةردار عبدالواحد حسن98227

95إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرفرهاد حمه كريم فتاح412853

96إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراحمد حمةصالح معروف95098



97إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربهاءالدين محمود حمه رحيم506226

98إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربةختيار جميل غريب96888

99إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجزا رضا علي514985

100إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريبوار جميل غريب97884

101إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرسامان توفيق عبدل201827

ن95360 102إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركاميل لطيف امير

103إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشخيل نوري عزت6099

104إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركوران جمال محمد505990

يف1164 105إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجمال محمود شر

ن183518 106إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجميل لطيف امير

107إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريبوار احمد رشيد194317

108إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربرهم اكرم مارف1359

1ماجستير2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرنياز نايف مصطفن412872

ن412922 2دبلوم عالي2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريبةر علي حمةامير

3بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراحمد جالل علي413136

يف محمد335033 4بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشكار شر

5بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهةريم محمد صابر201830

6بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربلند عمر محمدرسول413127

7بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربافيل جمال حمه412773

8بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرديالف دلير عبدهللا1390

9بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشمال بابارسول كريم413158

10بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربريار ابراهيم روستم505949

11بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمهدي برهان حمة1381

12بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرراميار عمر احمد505975

13بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد سيدة عزيز412831

14بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراالن طاهر حمةسور1170

15بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزينو محمد محمود1396

16بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئازاد كمال رشيد505986

17بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشكار كامل حمةسعيد412915

18بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشبست رحمان علي506005

19بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريزن دارا روستم412934

20بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد سةرهةنك نوري1408

ي كريم413164
ى
21بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربشتيوان باق

22بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهةلو طاهر حسن506021

23بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرراميار سةردار علي201785

24بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرديدار فاضل محمد95396

ن محمد412954 ن حسير 25بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركاربير

26بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكررةوةز عمر علي201833

27بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربيشوان كا مه ران ابراهيم412809

28بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربافيل صابر محمود506206

29بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشاد طه عثمان505980

ي فريدون عبدول201737
30بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردشيى

31بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرداريان فرهاد عبدهللا335159

32بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشاخةوان شاسوار محمود311942

33بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزيار صالح عارف413059

34بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهيوا عبدهللا محمود505998

35بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهيوا رحيم عبدهللا412961

36بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشارو سوران احمد412925

37بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاري جمال حسن506010

38بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهاوبير روؤف محمود201812

ان علي شاسوار1392 39بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمير

ن95019 40بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجودى شاهو حسير



41بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد خالد نوري412944

42بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراريز اوات حسن1219

43بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرفرمان ابوبكر علي183521

ن96432 ن محمدحسن ياسير 44بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرامير

45دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئةلةند مصطفن محمدسعيد413098

46دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزانيار ابراهيم حسن1411

ن محمد95517 47دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاراز حسير

ن محمود412837 ان ياسير 48دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمير

49دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربهاءالدين درويش حمةطاهر413053

50دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرسامان صالح رسول412958

51دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهلو اراس عمر97633

ش عبدالرحمن سعيد506025 52دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهير

53دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربالل كامران سليمان1187

54دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمه زن محمدصالح حمه سعيد412780

55دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاالن مصطفن محمدسعيد505984

56دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرره وند ناظم عبدهللا413063

57دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئارا صالح الدين محمد201762

58دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرجيا كامران علي1407

59دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردابان انور محمود194308

60دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهيمن سعيد رحيم506022

ن505968 61دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردلشاد كمال حسير

62إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرديارى جمال حامد194315

ن عبدهللا506068 63إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرراميار حمةامير

64إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشكار نوزاد حمةفرج506107

65إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركوران عثمان فرج412846

66إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرروفان رضا علي97375

ن عزت412943 67إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراحمد ياسير

68إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم حسن201781

69إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهامنو نهرو عبدهللا95895

70إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزانيار جالل محمود97779

71إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرفينوار غريب كريم1383

72إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهيدى فريدون محمود335432

كو محمد عبدهللا201756 73إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمير

74إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئةردةالن حمةكريم حمةفرج96960

75إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاريان محمد محمود1161

76إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد كاوة علي412747

77إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئافار ريبوار محمدرسول413124

78إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرباور محمد جالل335399

79إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرريكار جبار قادر413093

80إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئه له ند عادل عزيز183513

81إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرلوزان رحيم عمر183529

82إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزيار صالحالدين طاهر1410

83إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشاد كامل حمه سعيد413105

ن عثمان عبدهللا335289 84إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربةلير

85إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربيوند فريدون صابر95970

86إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرديالن فريق احمد1369

87إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشوان صباح رؤوف412918

88إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكردانيار هةلمةت جليل94819

89إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرشكو صباح عبدهللا413130

90إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرروز عمر انور335207

91إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاريز نةوروز حمة201789

92إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرماكوان بةرزان كريم505972



ن335448 93إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد علي محمدحسير

94إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاكار نجم الدين عمر506091

95إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرزانيار فائق حمة96179

96إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد جالل علي506122

97إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكركوشيار جمال كريم515832

ن413061 98إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربه يره و جمال حمةامير

99إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمير نايف محمد412828

ن94836 100إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكربةيوةند شاهو حسير

101إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرارين ساالر حمةعزيز413082

102إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرئاريا كاروان عمر201741

103إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرمحمد هيوا احمد506211

104بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكرهيمن جالل محمود201752

105إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةذكراميد حمةكريم سليمان1364

ين كريم احمد201813 1بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشير

2بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهاللة مصطفن محمد1194

3بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهازه محمد احمد412833

4بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهةنار شدار خوارحم183515

5بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبناز مصطفن رسول201749

6بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىميديا حمة رشيد201839

7بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتالر صالح حمةسور1163

8بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنرسين نامق حمةغريب96356

ية مولود محمد95722 9بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىصي 

و سليمان حمةسور505946 10بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهير

 محمد علي محمد صالح97675
11بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىاخيى

12بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشادان فتاح عزيز1210

تري علي حمة1212
13بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ريزان قادر كويخاعلي1184
14بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

15بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسعاد احمد عبدهللا96501

16بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنكار عمر قادر95282

17بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجيا حسن صادق412751

ين رحيم محي الدين201838 18بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشير

19بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهاللة ابراهيم حمة201764

ورده علي محمد201853
20بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

21بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالوند عثمان مصطفن505973

22بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهه وار جميل غريب95850

و علي ابراهيم201736 23بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهير

ن95371 درخشان علي حمةامير
24بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

25بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسناريا عثمان عبدهللا505991

26بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنيان يعقوب كوركيس201761

27بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزينو جمال رشيد505967

28بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهاوناز طه عبدهللا95111

29بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساكار كريم محمود505969

30بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئاال حسن صادق412820

31بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروزكار عل غريب1183

32بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشوخان رشيد رسول95197

كيالن محمد علي194311
33بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

شاناز محمد علي335115
34بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

35بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجيا مولود غريب201805

36بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجراخان جزاء احمد94866

37بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىازين عمر كريم201807

ن حمةصالح اوال335042 38بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىغةمكير

39بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهوزان عثمان حمة194298



40دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجراخان حمه نجيب علي201745

ن رشيد1370 41دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشه ونم حمةامير

ن1196 42دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسازان حسن امير

43دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجوان مولود غريب1165

44دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجرا كريم محمد95493

45دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسهامه عبدهللا صالح1191

46دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبهرة حمةكريم حمةصالح1198

47دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساكار جمال صالح94930

48دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديلمان اسماعيل قادر1166

49دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنيكار عمر محمود412803

50دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجنار عطا رضا96311

51دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدرخشان محمود محمد1206

من كريم مصطفن97130 52دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشر

ن412894 53دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكشمير خضن حسير

ي عزيز94982 54دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشلير ناج 

ن محمود412905 55دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزان حسير

56دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزارا كريم احمد412772

57دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىليل فاضل عبدهللا95769

ة جميل غريب96511 58دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىمنير

59دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديمةن عباس محمد95388

60دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكازاو روستم عبدهللا201778

روزان علي عبدهللا1199
61دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

62دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىرازاو فرج محمد201792

63دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشارا محمد رشيد6104

64دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنيكار مصطفن رسول505985

65دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىاشنا توفيق كيخرسو95730

ي كاكي1220 66دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزه عبدالرحمان حاج 

67دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجنور احمد محمود201787

68دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبخشان كمال قادر95546

69دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبيخال سامان رشيد1208

فاطمة علي درويش1181
70دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

71دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتريفه فريدون عل559060

72دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروشنا محمد توفيق95207

73دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبةناز بكر حمةنوري94849

74دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروزكار كمال حمةصالح1213

75دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنيان محمدسعيد محمدصادق413046

76دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبيام رفيق محمود1216

77دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكونا جمال صديق201832

78دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتةرزة هيوا غفور1193

ن كريم413077 79دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنرسين حمه امير

ي كاكي95794 80دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبه روين عبدالرحمن حاج 

81دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوسن هيوا غفور1221

ن1224 82دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهاللة محمود امير

83دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبةيمان عمر عبدالمحمد1190

84دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجرو حسن صادق335251

ن334993 85دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىخةندة مختار امير

86دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتريفة محمد احمد95440

87دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتريفه كريم محمد201850

88دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىايفان جمال جالل96301

89دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسونيا رزكار عبدهللا201774

90دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتابان حمةكريم حمةفرج95713

ن1202 91إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهاوزين محمدنوري حسير



92إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجيمن حمةالو حمةمراد201765

شلير حمة علي183528
93إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

94إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكولزار حمةعل عبدالكريم506009

ن حسن سعيد413134 95إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنازةنير

ن ففى محمد1375 96إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكولزار حمةامير

تارا محمد علي194305
97إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن1405 98إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروخوش محمد حمةامير

ريزان علي حمه كريم201844
99إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

100إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبروين نجم الدين فرج98385

101إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشكرية عزيز لطيف194300

وت علي201829 102إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتةالر بير

103إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزان احمد عبدهللا97709

ة علي عبدالرحمن1175
ن 104إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىباكير

105إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبانو محمود رشيد98185

106إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبةناز كريم بارام1200

ن توفيق95841 ه سمير 107إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسمير

108إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىقمريه محمود صابر96326

ن412965 109إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنرسين معروف حسير

110إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشونم عمر عل194302

111إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشكول نضال محمد413080

112إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالماس اسماعيل محمود183516

1دكتوراه2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتارا محمد جالل183514

2بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكازيوة جبار حسن412877

3بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفانيا دلشاد كمال505989

4بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسارا جزا قادر183522

5بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاناز نجم عولمحمد506190

ن1203 6بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزاله محمد نوري حسير

مهربان علي شاسوار1173
7بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

8بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوكار كمال احمد201842

9بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسيما قادر محمود412873

10بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكوفةند عمر عبدالرحمن413169

11بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما نةوزاد عل412855

12بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيار عمر عل334970

13بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشنيار خالد حسن97423

14بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكةزان دارا عبدهللا412927

15بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجنار محمد جالل1177

16بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجاوان كامران جالل412887

ن413087 ي حمةطاهر امير
ن
17بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجوق

18بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفة لقمان قادر1365

19بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدلنيا كمال محمد94999

20بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفانيا شورش حمةصديق412892

ي محمود412776
ى
21بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسارا باق

ن413064 ي اسماعيل حسير
22بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديين

و محمود كاكعبدهللا412814 23بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهير

سوز محمد علي201743
24بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

25بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزيان غريب كاكةبرا413132

وي ازاد غفور412749 26بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشين

يف506015 ي عبدهللا شر شابي
27بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

28بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىرازاو حبيب هللا قادر201818

29بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزيار محمد رحيم1398

30بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشةنك نضهللا عبدهللا412920

31بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاجوان رفيق محمد201794



32بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيين رفيق رشيد413085

33بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزريان غريب عزيز412755

34بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئةزين حسن صادق201820

35بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديكان ريبوار فرج335083

خيالن ابوبكر علي412924
36بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

37بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبيان كريم رؤوف1360

ي عثمان صالح412960 ن 38بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكير

39بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفة دلير عبدالغفور95811

40بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريزنة كامل عبدالرحمن98299

41بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىافان ابوبكر مارف94901

42بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالوين محمد سعيد412859

ن عمر95258 43بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنياز امير

44بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهاوزين طالب محمود1402

45بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبريز كامران محمود335176

46بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئاوارة ايار محمد506016

يف محمد201746 47بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىخةندان شر

48بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىباخان حيدر عثمان194322

ن احمد محمد95747 49بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىافير

50بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسازان جمال عبدهللا505954

51بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبةيان عبدهللا حمةنوري95457

ن محمد سعيد412753 52بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفير

53بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشوخان انور محمود201755

ي محمود1215
ى
ي باق

54بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيين

55بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيماء عمر حمةطالب412913

56بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسىه نظام الدين عبالكريم201849

57بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالنيا بارام حمة201747

يف412850 58بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشنكار رجب شر

59بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىباخان خالد عزيز95423

60بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىلوزان جمال عبدهللا412835

61بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئاويسةر محمد عبدهللا201766

62بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئارةزوو دارا محمد413119

63بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوكار كاكةحمة عزيز505978

64بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىمريم محمد عبدالقادر506023

65بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفيان يعقوب كوركيس201795

66بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيوة نةوزاد حمةفرج506112

67بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىخه نده رحيم كريم95873

68بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسونيا فريق احمد201768

69بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىته وار طاهر حسن505976

ن عثمان عبدهللا335189 70بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىافير

71بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزريفان جالل محمود201821

72بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاجوان رزكار عبدهللا412847

73بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنور نايف مصطفن412949

74بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما انور توفيق506037

75بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجاوان ازاد احمد183512

الفة جالل علي412885
76بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

بةفرين عثمان علي335097
77بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

78بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديدار عمر عبدالرحمن335477

79بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسيما ئاسو لطيف201788

80بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشازيار غريب كريم95405

سافان جمال علي412897
81بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن احمد محمد201771 82بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشةهير

ن412945 83بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدةريا اسماعيل حسير



84بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما ابوبكر رحيم412756

85بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما عثمان محمد412875

86بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاكول عمر قادر413095

87بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالوين احمد رؤوف1159

ن413100 88بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفة حمة محمدامير

89بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئارةزو كاظم عبدهللا201757

90بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريناس عباس محمد1171

ن حمةصالح412866 91بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدية ياسير

بهرة عثمان علي335105
92بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

93بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتافان سعيد قادر412819

ة توفيق رشيد505957 94بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسةمير

95بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهةوار مريوان محمد سعيد505944

96بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالنة عطا محمود1207

97بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىخةالت عمر محمد412795

98بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريزين محمد محمود412891

99بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبازةند هيوا حسن506074

100بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهةنار يوسف صالح412935

جيالن طه علي95702
101بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن محمد95535 102بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفينك حسير

103بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيماء دارا روستم412861

104دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفينك صالح محمد335262

ي201835
ى
105دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسونيا محمد باق

106دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشةونم فريدون عبدول201847

107دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشنو محمد ابوبكر96399

108دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكوالله محمود كاكه عبدهللا413116

و ابراهيم حسن412874 109دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهير

110دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالوالو ابراهيم حسن201782

111دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما رزكار حسن1393

112دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسارا رؤوف حسن506006

ن201824 يف امير 113دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىرازية شر

114دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىاواز عبدالرحمن احمد412770

115دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسونيا فتاح حمة سعيد335143

116دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكنيان سالم توفيق1222

117دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساوين احمد رؤوف1178

118دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسازكار جبار احمد201825

119دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريان عبدهللا رضا201770

ن عزيز مولود412938 120دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئةفير

121دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشنكة طه مصطفن412767

122دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيوة ازور فتحاهلل1400

123دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىله نيا لقمان قادر1384

124دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدةرون دارا حمةكريم97914

شاجوان قادر كويخاعلي412916
125دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن رشيد201801 126دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساوين ياسير

127دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاكول محمد عبدالكريم506238

ي خالد عزيز95691
128دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكابن

129دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشادان محمود حمةفرج194330

سنوور رحمان علي506000
130دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

131دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما خوارحم عبدهللا413043

ن506011 132دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشوخ جمال أمير

133دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدلنيا محمود كاكعبدهللا412880

سوزان نوزاد علي505994
134دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

135دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزي جمال عمر96529



136دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشوخان محمدسعيد مجيد201779

نشميل رؤوف علي433283
137دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

138دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكابن محمد اسماعيل412879

139دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروزان محمد رشيد97527

ئاورنك عمر علي505959
140دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

141دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبرزين عبدل محمد335220

142دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشانيا كامل حمه سعيد412902

143دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيين شدار رشيد95303

144دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىماريا عدنان جالل1363

145دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكوزين ناظم عبدهللا412952

146دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسونيا طه رحيم413056

ن محمد201808 ن تحسير 147دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهيلير

النة محمود علي1180
148دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن412824 149دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديكان اسماعيل حسير

150دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهيشو جمال صديق201775

151دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزى عثمان سليم412957

152دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىباوان احمد حمةصالح194309

153دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريزين خرسو علي505999

154دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهيشو سعيد محمود413159

155دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئارةزو دلير عبدالغفور1211

كةزان كمال علي1185
156دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

157دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبرزة قادر سعيد412865

158دبلوم2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبيام جمال حمة412882

159إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريان عل عبدهللا413153

160إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالوين سةردار عبدالواحد96916

161إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىله رى كاروان كمال413155

162إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزوان احمد فيضاهلل1201

ن عزت412937 163إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكاشما ياسير

164إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدةريا هيوا محمود98121

 عمر علي201767
ن 165إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفير

ن مصطفن96074 166إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشانو ياسير

167إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكاشما عالءالدين حامد506179

ن عبدهللا506135 168إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريزنة ياسير

ي97323
ى
ن محمد باق 169إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهيلير

170إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساوين ساالر حمد335359

171إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزيال روستم محمد413166

172إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتري شدار حمة96192

173إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهوزان رحيم عمر183511

174إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشةم عثمان احمد96786

ن شدار عبدهللا96212 175إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجوفير

ن خالد كريم201748 176إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبةخشير

177إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزيار محمد صالح حمة سعيد1218

178إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاجوان ابراهيم عبدهللا335232

179إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشاتوو عباس محمدصالح98091

180إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديانا كامران احمد506219

يف334980 181إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديدةن شدار شر

182إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشنيار اسماعيل همزة95933

183إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىرقيه احمد عبدهللا335283

184إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساكار بايز احمد94874

185إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسانا قادر محمود97180

186إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىايمان ازاد غفور413070

بخشندة علي شاسوار413135
187إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى



188إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىجنار ابراهيم حسن412888

189إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسيوند ازور فتحاهلل1205

190إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشةم اسو عثمان194294

191إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما عثمان كريم412884

ن رشيد201846 192إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىرازاو حمةامير

193إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفينا لطيف نجيب413069

يف96084 194إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساوين جالل شر

ن عزالدين محمد194296 195إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئامير

لنيا جبار علي183523
196إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

197إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساية ريبوار احمد98008

198إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزيكال يادكار محمد96858

199إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسمية عمر حمة335424

200إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىزوليا فرهاد عبدهللا335376

201إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسينان ساالر فتاح97935

202إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوزى شدار عبدهللا96232

ن506163 203إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيين جمال أمير

204إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهيفا هه لمه ت جليل506161

205إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروفان صالح احمد413172

206إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكويستان كامل رشيد413122

ن عزت412931 207إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشه نيا ياسير

زا شاه سوار1372 208إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريزين مير

209إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىداليا احمد حمةصديق506207

210إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشونم محمد رحيم506203

211إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشنكه محمد عمر97237

212إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفة شدار عبدالواحد413175

213إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىريان بكر خرسو201810

افان علي عبدهللا1388
214إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

يف194312 ان جالل شر 215إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهير

يف335299 216إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدينة شدار شر

217إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىله نيا محمد رشيد1371

218إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىساية حسن محمد506058

219إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديه نضالدين احمد183527

220إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهونيا عبدالصمد قادر506008

221إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشةنكة رسول عبدهللا506024

222إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشايستة اسماعيل همزة97744

223إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدةشين دارا حمةكريم98149

224إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىتابان رضا كاكةبرا183531

225إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالويز عبدهللا حسن201804

226إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىلنيا شورش سليم413118

سارا عثمان علي335337
227إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن413114 228إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىدية اسماعيل حسير

بةيام ساالر علي413102
229إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

230إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسيما محمد جالل335076

231إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشيماء عمر حمه413110

232إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىلةنيا شوكت علي194304

233إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىبزار حسن قادر413073

234إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسانا عبدهللا محمد413067

235إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىلةنيا جبار جالل1368

ن412963 ن محمد حسير 236إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفير

237إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىنازيار عثمان عبدالرحمن506215

238إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسوما سالم احمد97818

239إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديين طاهر قادر413104



240إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسافيا بايز رؤوف201753

ليديا لقمان علي96114
241إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيى

ن عبدالواحد كريم96273 242إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىالفير

243إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىئةزين بكر محىالدين183517

از درويش عمر506247 244إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىشير

245إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسيما خوارحم عبدهللا412921

246إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىهدى عمر كريم413075

247إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسمية بيستون قادر96130

248بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىروناك فارس حسن1176

249بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىفريدة اكرم ابراهيم412843

250بكالوريوس2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىسويبة حامد سعيد1358

251إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىديمةن عبدهللا مجيد412900

ي كاكي96100 252إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكوالله عبدالرحمان حاج 

253إعدادية2- مركز المدينة 11262السليمانيةأنيىكولزار عثمان عبدالرحمن95480

1ماجستير3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزين فاضل محمد408974

2ماجستير3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركاروان داود مصطفن108974

3دبلوم عالي3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرناسك صديق عزيز505681

4بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردانا فاضل محمد1049

5بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد رؤوف عمر1118

يف144974 6بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرفريدون احمد شر

7بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرامانج محمد محمدكريم295791

8بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركمال محمود رسول1131

ن حمة1067 9بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرسوران حسير

ن حمةغريب رضا505702 10بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرسفير

11بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرنزار محمدعلي كريم146816

12بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرسه ردار رحيم حسن146918

13بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد اسماعيل احمد145893

14بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئاكام صابر صالح1093

15بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركامران عبدالواحد عبدهللا1098

16بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرآوات بارام حسن146215

17بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرخليل عبدالرحمن محمد109060

ن رحيم1104 18بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئاكو حسير

19بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردالوةر رسول سعيد109148

20بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردلوفان احمد سعيد1080

21بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريبوار عبدالواحد عثمان295568

ن رحيم505689 22بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئازاد حسير

23بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركرنك عبدكريم عبدالرحمن146275

24بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرعبدالقادر رؤوف عبدهللا1090

ن رحيم1105 25بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراسو حسير

26بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررةوةند عبدالواحد عثمان108978

27بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشمال غريب فتاح243374

28دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهيمن احمد جالل1130

29دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد مجيد غفور146617

30دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررزكار احمد عبدالرحيم1052

وان بابكر عثمان1128 31دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشير

32دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررحيم صالح احمد1121

ن محمود محمد146356 33دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرياسير

34دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرعلي عبدهللا حمةسعيد1107

35دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرعلي محمدرحيم اسماعيل108962

36دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرسةردار احمد خضن147001

ن محمد1135 ن امير 37دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرياسير

ن1060 38دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشور حسن حسير



39دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد حسن قادر1086

40دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردانا عمر حسن146302

41دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربارام صالح حسام الدين146670

42دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهيمن انور احمد409089

43دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرصالح كريم مارف409029

ن نجم الدين رحيم409129 44دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرياسير

45دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد مح الدين فرج1147

46دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشوان جمال حكيم295749

47دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربختيار محمد سعيد145257

48دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراكرم محمد رحيم295537

يف عثمان109128 49دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردلشاد شر

50دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرخةبات فاتح عزيز1156

51دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرنوزاد سلمان محمد1094

52دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهيمن قادر رشيد1122

53دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريباز محمود حمة1149

54دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرعمر حسن محمد1132

55دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهه ردى عمر عبدالقادر408969

56دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرستار جمال احمد1134

57دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئارام عزيز توفيق145966

58دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربشتيوان كريم عبدهللا1058

59إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرعبدالجبار قادر فرج1078

60إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئامانج جمال مجيد1111

61إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركامران سعيد محمود1157

62إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهاورى عبدهللا احمد408057

63إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراحمد عبدالخالق حسن505740

1بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكروريا سيامند ابراهيم407903

ن408988 2بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردياري عزيز حسير

3بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهلشو محمد عبدهللا146640

4بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزانا بختيار بهاءالدين409075

5بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركاروان فائق حمةعلي1096

6بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهلويست اكرم حمة146266

7بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئةلةند امانج لطيف146413

وان مصطفن صالح505728 8بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشير

9بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريباز احمد قادر109126

10بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئاراز حمةرؤوف عمر146590

11بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهاوبةش عثمان غفور1076

12بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئاكام رفيق ففى محمد409021

13بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراودير ازاد محمدتال108985

14بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرئاالن عمر صالح1059

ن رزكار محمود146729 15بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررافير

16بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد انور عبدهللا109067

17بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرراويز ئارام بارام146656

18بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرارا ارسالن محمد409030

19بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربروا عمر محمد505676

20بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرداركو بةرزان صالح505708

وان عارف1057 21بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزيران سير

22بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربرهان سيدكل عبدالرحمن407820

23بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرراميار احمد محمد146481

 علي سعيد409098
ن 24بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريبير

25بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد عثمان عبدهللا1123

26بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررازيار ارام عمر295577

27بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركوفان جمال حكيم295821



وت محمود409056 28بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربشتيوان بير

29بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهه سار شوان عبدهللا146609

30بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريبةر اراز جالل1069

31بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربروا غريب احمد409109

32بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربسوز ابراهيم صابر146830

ن حسن109133 33بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربانو ني 

34بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررنج عثمان مصطفن1143

35بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهاوزين رحمان عثمان295857

36بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهريم قادر عمر186699

37بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركاردو كاروان رشيد295618

38بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربةريز محمدصالح احمد408976

ن1109 ن امير 39بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزانيار ياسير

ن مارف505726 40بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرنوفا ياسير

41بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد ابراهيم محمد409040

42بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرعلي كامل علي109055

43بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرروز اراز جالل1068

ان انور كريم505598 44دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمير

ان احمد ابوبكر146899 45دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمير

46دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمير سوران جمال1095

47دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركارمةند كاروان رشيد295652

48دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهةزير عبدالمجيد عل409130

49دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركوشت عبدهللا محمود1072

50دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرجيين هيمداد احمد407958

51دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرباوان بةرهةم محمدظاهر1150

52دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرالوكو عبدالقادر فتحاهلل109052

53دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراحمد سةردار احمد110513

ن ابوبكر احمد525280 54دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريبير

 عثمان محمدعلي146820
ن 55دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربةهير

56دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزيار احمد توفيق1115

57دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراوات صالح صابر1139

58دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردانيار جمال احمد110500

59دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد بكر حمةصديق109142

60دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررافيار كمال كريم109132

يف505733 61دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشجل محمد شر

ان علي محمد146758 62دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمير

63دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزرنك ستار علي146778

64إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراحمد كامل علي109071

65إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرريزوان فؤاد عبدالرحمن295698

66إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررودريكو شهنك جالل505687

67إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزانكو بختيار بهاءالدين505710

68إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد حمةخان عبدالرحمان408079

69إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرنزار نارص علي409002

70إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهاوزين سالم احمد295808

71إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربريار غريب احمد505586

72إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردانيار محمد كريم505591

73إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركارزان اسعد علي505683

74إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرراميار سالم صديق110521

ف سعيد1065 75إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكربيشوا اشر

76إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزانيار هوشيار قادر109135

77إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرداريان كمال علي146753

ن505706 78إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرباكو سميع حسير

79إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردرياز اكو علي1108



80إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمروان كاوة قادر505600

81إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررومان برهان عثمان145539

82إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشانيا محمد عارف1153

83إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزانكو جمال جالل146554

84إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراكار كريم مجيد409074

85إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكراحمد دلشاد واحد409068

ن109145 86إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكردياكو جزاء محمد امير

87إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرياش عبدالقادر رؤوف145226

88إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرصالح طاهر عبدالرحمن407953

89إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركويستان رحيم محمد3796

ن505584 90إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهاوكار كمال محمدامير

91إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكركاروان مصطفن صالح505588

92إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرزير جمال محمد408963

93إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرشكار كاوة صديق145587

يف505590 94إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرسةركار محمددارا شر

يف408038 95إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهةلو هيوا حمةشر

96بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررفيق ففى محمد همزه409058

97بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرهيمن رؤوف حسن409023

98بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكررؤوف علي قادر505712

99إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةذكرمحمد محمود طه1125

1بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنياز ابوبكر صالح145075

2بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىرازاو غفور عول109062

3بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىمهاباد قادر حمةرحيم146579

4بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسعدية ابراهيم مجيد1051

5بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيماء عبدالكريم عزيز1050

6بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسارا فرج صالح109028

ن عزيز1133 7بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشنو ياسير

8بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتافكة نوري حكيم146674

ن حمةسعيد1152 9بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئارام حمةحسير

10بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلطيفة محمود محمد295606

11بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكونا عمر قادر295777

12بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىاشنا عبدالخالق حسن295519

13بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهناء جمال احمد1154

يف1114 14بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىديمةن محمود شر

15بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشلير قادر رحيم1061

16بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتري شوان عبدهللا145378

17بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزيان مصطفن محمد505737

18بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنيكار جبار حسن109050

19بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةهار ابوبكر حسن409065

ن109082 20بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزان فائق حمةامير

از جالل عبدالرحمن408960 21بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشير

ن409122 22بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبهره عزيز حسير

23بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبهار محمد عارف145949

ن محمود145876 24بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشوخان محمدامير

25بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنيان كمال صالح145996

ة ابوبكر حسن409063 26بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىمنير

27بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةناز عثمان محمد409086

ن محمدصالح احمد409035 28بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشةهير

29بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدلخوش عبدهللا حمه فرج1046

30بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكوردستان دلشاد احمد146431

ة ابوبكر حسن409016 31بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىامير

32بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساكار عبدالستار توفيق1103



ة ابوبكر حسن505592 33بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسمير

ن36090 34بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبزوين سميع حسير

35بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفينك جمال حسن505678

36بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةرزين سعيد عبدهللا109046

ن سةردار احمد109087 37بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسولير

38بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيشو عمر محمد146445

39دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدلسوز كريم محمد109041

ين عثمان محمد145959 40دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشير

41دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبمان سعدي محمد409032

42دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبروين غريب قادر409061

43دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةيمان محمود كريم295530

44دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفريشتة عثمان رشيد1158

ن145034 ن حمةامير 45دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنيان حسير

46دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروقية عزيز احمد145990

47دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسعدية كمال ابراهيم1142

48دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىليل عبدل رؤوف408967

49دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبيخال نورى محمد145107

50دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتارا حمةفرج رشيد109113

51دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنزيرة جبار حسن146736

52دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنيكار كريم صالح505686

ة عبدهللا رحيم1079 53دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىامير

54دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزيان ابراهيم عبدهللا1097

55دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةهار انور محمد109130

56دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهه وار عزيز محمد1048

57دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجرو محمد قادر146599

ن بابكر سعيد145909 58دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنرمير

ن1102 59دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىمريم عبدالرحمن حمةامير

60دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكيالس مجيد قادر109097

يف صالح108983 61دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروناك شر

ان عباس حسن505719 62دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسير

63دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةروين عبدهللا رضا295850

64دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنسار محمد خالد409084

ان نوري نامق146536 ن 65دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكير

66دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشوخان عبدالرحمن محمد1119

ن حمةنجم سعيد145003 67دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشةهير

68دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبناز محمد رشيد1087

69دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىديلمان رسول سعيد146395

70دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبروين مصطفن مجيد505721

71دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنهايت قادر حمةرحيم295762

72دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفيان محمد صالح محمد295592

73دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىميهره بان عثمان مح الدين1112

74دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنزار حمه رووف145683

ي صالح رشيد408072
75دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىده شين

76دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكوسار صالح محمد505636

يف109099 77دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبه ناز محمد شر

78دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزيان عثمان محمد109058

79دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىاوان محمد فتاح146238

80دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسنور احمد سعيد146322

81دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزان احمد سعيد146881

82دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشوخان بكر حمة109116

83دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةريز بكر قادر1082

84دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروقية ابوبكر حسن505674



85دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبناز صديق محمد1120

ن409126 86دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيماء عمر حسير

87دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئافان عبدالمجيد عبدالكريم1145

ن505717 88دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشارا عثمان حسير

89إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكزال كمال قادر110496

90إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبه يوه ند قادر رشيد110519

91إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزان رحيم عبدالكريم1075

ان محمود عبدهللا109048 92إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهير

شكرية علي حمةغريب1141
93إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

94إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيالن محمود معروف505625

95إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبيمان قادر رشيد1137

96إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسازكار محمود حمة1045

97إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكويستان غريب محمدصالح1144

ن صديق محمد1047 98إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنازنير

99إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتالر محمد فرج505603

100إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفرميسك توفيق معروف145205

101إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىامل رؤوف نوري1124

102إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجاوان صباح عمر408053

1ماجستير3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئةزين عبدهللا عبدالرحمن1140

2بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبنار فاروق محمد525251

3بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسارا جبار عبدهللا146311

4بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسيفان ابوبكر قادر146954

5بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسارا ابوبكر عبدهللا1099

ي رؤوف علي409081
6بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيفن

7بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلنجة كمال عبدالقادر146349

كالي بختيار نامق1151
8بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

9بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيماء حسن مجيد146871

10بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكزيزه محمد مولود146403

11بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشابان حمةخان عبدالرحمان408993

12بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسيفةر سالم حمةرشيد109064

13بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبرزة زةردةشت ابراهيم1138

رنو كامل علي108980
14بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

15بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزريان سعيد محمد408961

16بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالنيا بختيار عمر1146

ي احمد409037 كانياو كاني 
17بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

18بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزين انور عبدهللا109065

19بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكوفار هادي حسن1088

20بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهانا شمال محمد505725

21بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالنة لطيف محمد408032

22بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسونيا جبار محمود146205

ن409120 ن عزيز حسير 23بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسولير

ي كمال عبدالقادر1053 ن 24بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكير

ن1071 25بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسارا كمال محمدامير

ن رفيق407805 26بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنركس ياسير

27بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكردستان محمد محمد409110

28بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشةيدا نجم الدين رحيم408990

ن مارف295873 29بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساوين ياسير

30بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروزان صابر معروف145241

31بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبريز محمود مصطفن1063

32بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكه زان نضالدين عبدهللا295669

33بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىرةيان ئارام بارام146660

34بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسميه محمد عل146989



35بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئاره زو عزيز محمود145503

36بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكزين كاروان رشيد295645

ن دارا جالل505684 37بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئه فير

38بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكوردستان محمد صالح1110

ي1070
ن
ي محمدصوق

39بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشاتوو اشيى

40بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزى محمد حسن1136

ن1085 41بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىباخان عبدهللا امير

42بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىمهاباد فرج مصطفن295834

جاوان عثمان علي409049
43بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

44بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبيام توفيق ممند1066

45بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسناريا حمةشوان محمدجزا409100

46بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسيما شدار احمد109151

47بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار رفيق احمد1117

ي محمد صابر146570 جوب 
48بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

49بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيواز نامق رؤوف295633

50بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيشو احمد توفيق409027

51بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىريان عبدهللا عبدالرحمن1073

52بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهازة صديق مصطفن409025

53بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسيفان مصطفن خالد146722

54بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىديدةن مجيد محمدفرج146686

كةزو علي محمد505679
55بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

56بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبه ناز محمد عبدهللا409045

57بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبه فرين صالح صابر1077

سونيا ستار علي146907
58بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

59بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتابان لطيف رشيد295148

60بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجاوان قادر صالح295683

61بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوما احمد ابوبكر146888

62بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبيكةرد عمر كوخةمجيد108987

63بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوما رشيد محمد3797

64بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكوالن فاروق كريم408075

65بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيين عمر حمه1064

66بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهاوناز احمد صالح408956

يف109037 67بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةرزين جبار شر

68بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدلسوز محمود مصطفن1062

69بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسيفان جمال محمد505731

70بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتالر رؤوف طه505685

71بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشه ونم قادر صالح295893

ن عبدالرحمن احمد1148 72بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئة شكير

كولشن علي محمدرحيم108957
73بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

74بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكزان جالل قادر109032

75بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلنيا لقمان لطيف146690

76بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهازة جمال حسن409000

77بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشاجوان صالح احمد407995

يف505735 78بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوما محمد شر

79بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشوشت كامل محمود1155

80بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشانو برهان احمد145171

81بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار سالم حمةرشيد109119

يف146564 82بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتريفه عبدالمجيد شر

83بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىته رزين كمال يونس409062

يفان صالح عل146844 84بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبير

85بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسونيا حسن ابراهيم505675

86بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدلنيا قادر محمد409009



ن1056 ن امير 87بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار ياسير

88بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيسا شوان عبدهللا146648

89بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتيشوو شوان عبدهللا146769

جرا عثمان علي409051
90بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

ى عثمان خدر1126 91بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبرسر

92بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهاوناز رسول رحيم108995

93بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهاوناز مصطفن حمه غريب109123

94بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزريان جمال محمد505729

95بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشادى بكر حمةصديق110515

96بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىخه نده صالح حسام الدين146786

97بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفرميسك عثمان خدر1113

98بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنيكا خالد احمد109102

99بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروناس كامل فرج146852

100بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىارزو حمةكريم فرج109023

101بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشنة عمر مصطفن505638

102بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساوين خالد معروف505704

103بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفانيا احمد محمد146963

ن عثمان عبدهللا505574 104بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىافير

105بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزريان عبدهللا حمزه409114

106بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشوشت انور قادر505693

107بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجراخان جمال محمد408966

ن مارف295556 108بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسافان ياسير

109بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدرون انور عباس505596

ن409092 110بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالنه كريم حمةامير

111بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنياز سعدي عبدالقادر146942

112بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجيا نورى نامق146973

113بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلنيا زانا جمال146629

يف109138 114بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيشو جالل شر

ي محمد حسن146288 شابي
115بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

ن حسن مجيد295409 116دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنازنير

117دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزوان انور محمود525267

ن505723 118دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىاشاء عمر حسير

119دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىرةوةز محمد عبدهللا1084

120دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتافكه صديق محمد1116

ن محمود409094 121دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساريفان حسير

ن121625 122دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنهاية عمر حمةامير

123دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروشنا رسول قادر408977

124دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهدى بكر قادر295840

125دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكةنار انور سعيد408978

126دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئافان صالح احمد146802

127دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجاوان صالح عل146837

يف408986 128دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشادي قادر شر

129دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىميهره بان عمر احمد525274

ن رحيم145619 130دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروشنا حسير

131دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساوين حسن ابراهيم409071

132دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالفة عمر كريم146244

133دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشاناز حسن احمد146249

134دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهاسميك فائق عبدهللا505738

ن1081 135دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىمعبوب كريم حمةامير

136دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساية صالح محمد505634

ن نجمالدين حمةفرج409112 137دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالفير

138دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئارةزوو رؤوف طه505677



تةرزة عبدالكريم علي304844
139دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

140دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشادى صالح حسام الدين1092

ن121630 141دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدةرون عمر حمةامير

142دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلةنيا بارام صالح1054

143دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالنة انور كريم525285

االء محمد علي146980
144دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

145دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجنار محمد عل1055

146دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىاورنك عزيز سعيد409117

147دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىيرسا حبيب محمد1083

148دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىعائشة محمد حمةمراد146543

149دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكوفةند جالل محمود409078

150دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشارا حسن احمد146253

ان خليل حمة408951 ن 151دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكير

152دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزوان صالح احمد145438

153دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنيكا عزيز رسول146864

154إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار عزت عزيز295111

155إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيفن سالم احمد295816

156إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار غفور رشيد295660

شاجوان رؤوف علي505576
157إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

158إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىباخان فائق عزيز145644

159إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىريان صديق رسول407937

160إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنياز محمد عبدهللا409047

جبكة عثمان علي409053
161إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

162إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىريزنة فرهاد ابراهيم408069

ن غفور سعيد145356 163إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىافير

ن121635 164إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىمزده عمر حمةامير

165إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىريزين عل عبدهللا1106

166إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىده ريا ئامانج صديق407927

167إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتازان دارا قادر407891

168إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىداستان كمال جالل505579

169إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشوخان سوران جمال145139

170إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشانيا مختار حمةخان407979

171إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىجنور بختيار عمر109141

172إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىدابان سعيد محمد146386

173إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئاواز جبار فرج110503

174إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالوين طارق مصطفن110520

175إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىترزة كامران سعيد1100

176إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةفرين فائق عزيز145151

177إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبيان احمد فتحاهلل407811

178إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشانيار حمةخان عبدالرحمان408042

179إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىخندة خرسو قادر505639

180إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالوين احمد صالح407970

181إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىتانيا ابوبكر احمد525158

182إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكشاو رحيم حمةرشيد1129

183إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشارا كاوه صديق146697

184إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبوشيا شدار علي505631

وان عبدالكريم111517 185إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىالفة سير

ن فائق عزيز145157 186إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىئه فير

ي احمد407912 شادى كاني 
187إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

188إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىداليا سالم سليمان408972

189إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار فاروق محمد109122

ئالي كاروان حسن407990
190إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى



دييه همزه علي295178
191إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

كلثوم علي سعيد505615
192إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيى

193إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيماء سالم احمد407947

194إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشنيار كاروان عبدهللا110510

195إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنما رفيق ففى محمد409018

196إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىريان كامل فرج146706

197إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكاشما سالم حسن1091

198إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلةنيا بختيار عبدهللا1089

199إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسوزيار سالم صديق110526

200إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىسينة دلشاد غفور505589

ي يوسف جالل129547
201إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيين

يف145557 ي عبدالمجيد شر
202إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىشيين

203إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىفرميسك عبدهللا محمد505580

204إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىنةوا عباس حمةكريم146711

205إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساوين عمر كريم146221

ن محمد505594 206إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىاالء حسير

207إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىساهرة ناصح عزيز505701

208إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىروزان فرهاد ابراهيم409006

209إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىلنيا طه محمد146930

210إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىريان جمال بكر407816

211إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزينو طاهر رضا295209

212إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىهيشو عمر ابراهيم408011

213إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزوان محمد صالح1127

214بكالوريوس3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىزيان محمود محمد1074

215دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىبةناز حسن سعيد146743

ن505714 216دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىاواز محمود حسير

ن1101  حسير
217دبلوم3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىكولزار مصطفن

218إعدادية3- مركزالمدينة 11263السليمانيةأنيىامينة محمد رشيد109068

ن توفيق معروف204102 1بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريبير

2بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرفريق فارس محمد110687

3بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرصالح رؤوف صالح204061

4بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرنورالدين عبدهللا فرج110818

5بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرازاد فائق محمدصالح873

6بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهيمن رحمان احمد111286

7بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسةروةر عبدهللا حسن509720

8بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرلقمان حمةصالح اسماعيل1278

ن871 9بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريبوار عثمان حسير

10بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرازاد ابوبكر محمود377767

11بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشدار احمد محمود509712

12بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكررازي احمد صالح427192

13بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرنه ريمان عمر محمد1255

14بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرادريس مصطفن رحمان256572

15بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكردلشاد عمر عثمان377939

16بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكراسكندر احمد محمد1272

17بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاكام جمال محمد493299

ن364834  محمدامير
18بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربلند مصطفن

19بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهاورى فاتح ابوبكر1235

ي863 20بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهةردي علي صي 

21بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهه لكه وت عبدهللا سعيد204117

ن احمد875 22بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكراوميد حسير

23بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهيمن رسول احمد110671

24بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد احمد صالح377799



25بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاالن نوري حسن427490

26بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشمال عالءالدين عزيز204229

27دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهه وار رشيد عزيز1259

28دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرعثمان عبدالرحمن حمةرشيد1229

29دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرابوبكر عمر مصطفن1237

30دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشدار مصطفن قادر1277

31دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمعروف عزيز همزة110698

32دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد حامد قادر843

ن محمود256050 33دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد حسير

34دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرصباح علي محمود1266

35دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرفاروق فارس محمد110722

36دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرصابر محمود خدر110826

37دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرجبار كريم محمد110674

يف1244 38دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرفريدون ابراهيم شر

39دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسالم خدر محمد1268

40دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشدار فرج محمد110816

41دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمختار محمد فتاح110691

42دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرادريس عباس سليمان1246

43دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركامه ران حمه مصطفن1280

44دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشورش عثمان قادر1283

45دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئوميد خوارحم احمد204085

46دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرحسن قادر حسن363053

47دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمريوان صالح محمد861

48دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرعمر احمد عثمان1247

49دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهلكورد دلسوز محمد110774

50دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئازاد توفيق محمد869

51دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرلطيف مصطفن محمدرشيد204079

52دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسةنكةر جبار اسماعيل853

53دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركمال حسن قادر1250

54دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرخةالت جبار اسماعيل852

55دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهيوا جبار محمد1258

56دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرابوبكر عبدهللا محمد111413

57دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشوان شوكت زوراب111442

58دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرجبار حمةسعيد احمد110686

59دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربريفكان نوزاد محمد110772

60دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرطه صالح محمد1271

61دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئةردةالن صالح محمد1228

ي509717 62دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهةريم علي صي 

63دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهةزار جبار اسماعيل851

64دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرزانست عطار عزيز258474

65دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهونةر علي مصطفن838

ن204310 66دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاريز ازور حمةامير

ن110688 67إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكررحيم شيخه امير

68إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد عبدهللا احمد204300

69إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرصديق محيي الدين كريم256627

70إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرعطا رفيق عبدهللا426893

71إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهيوا عبدهللا عمر493168

72إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركاردو حمةغريب حمةسعيد822

ن426810 73إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئوميد محمد حمةامير

74إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكراميد توفيق حمة363355

75إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرروند محمود نوزاد محمد111421

1دكتوراه4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريزوان فريدون ابراهيم813



2دكتوراه4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمصطفن برهان قادر818

3دبلوم عالي4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكررةنج سةردار مصطفن1281

4بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهاورى لطيف احمد859

5بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حكمت819

ن834 6بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكراريان عبدالرحمن حمةامير

7بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاهو عبدهللا حمة110676

8بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد توفيق حمةسور204059

9بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسوران عثمان رشيد369813

10بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربيستون عزيز حمة110769

11بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريباز طاهر حمةخان1257

12بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهه ستيار محمدرشيد احمد258584

 توفيق علي204323
ن 13بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريبير

14بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرعثمان احمد كريم258441

15بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهاوكار قسيم سعيد427475

16بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربيشةوا عمر عزيز366247

17بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهوزان كامل كريم493313

18بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد ابوبكر عمر833

19بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركويزة عبدالكريم علي235248

20بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهه لبه ست صابر حسن860

21بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربيشوان رضا محىالدين814

وان كمال علي204089 22بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسير

23بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكردياري رسول عبدهللا111467

24بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربةيام خالد بابكر828

ان صابر حسن204232 25بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمير

26بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئه ريوان مارف سليمان204096

27بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسه رياز صالح احمد204074

28بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرتوانا كمال حمةطاهر204170

ي كامل كريم493300
29بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهيفن

30بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهاورى محمد معروف377639

ن عبدهللا حسن204175 31بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريبير

32بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسيي  عمر عبدالقادر1260

33بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرجاالك تيمور ابراهيم855

34بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرابوبكر احمد كريم377659

35بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد مهدي رحيم364042

36بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربلند كمال جالل874

ن احمد مصطفن493282 37بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريبير

38بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهةزير محمدرشيد احمد204189

ن110670 39بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاهو جمال حسير

40بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريزين جبار حمةسعيد110773

ن يوسف427526 ن محمدامير 41بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربةلير

42بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرراويز محمد معروف377649

43بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشكار رفيق علي493294

44بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاالو عبدهللا حمة110776

45دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرزيار ابوبكر عمر864

ن111291 46دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاكار محمد حسير

47دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهاودين زانا سيدكول204291

48دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكراري هيدايت سيدكل493132

49دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرريباز رحيم عبدهللا256524

50دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكررةوةند عثمان محمدغريب493082

51دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاخه وان عمر عل377845

52دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد علي توفيق110755

53دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكردانا كمال حمةطاهر110726



54دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرباخان حمةسعيد حمةصالح1269

55دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهاوار غريب عزيز515812

56دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئارا مةريوان جالل870

57دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشفان محمد سالم258387

58دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرعماد عزير احمد377620

59دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربيشوان رزكار عبدهللا204100

وان كريم111322 60إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركاردو سير

61إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حسن204235

62إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرروزيار رزكار عبدالكريم509630

ن368847 63إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاد ازور حمةامير

ن طاهر حمه204258 64إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربه لير

65إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركوزين ابوبكر عبدهللا426907

66إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرفةرمان عويز رسول366139

67إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرزينو مجيد حمةرشيد111401

68إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاكار ادريس قادر493212

69إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكررافيار احمد كريم509727

70إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرايوب عمر عثمان377886

ش اسماعيل493297 71إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرزير هير

72إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسةروةر رحيم محمد258557

73إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسةهةند صالح حمةصالح257360

74إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربرزان رزكار احمد110792

75إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد كاوة رسول111280

76إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشةمال رفيق علي509730

77إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهامنو عبدهللا محمد204328

78إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد يوسف نجم111392

79إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربوتان فريق فارس111387

ن377968 80إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكراحمد دارا محمدامير

81إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرزيركو فاضل عثمان426919

82إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسانا عبدهللا رسول377813

83إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركوزير سامان عمر111490

84إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد دلدار خدر427442

كو عبدهللا ابراهيم204254 85إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشير

86إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاسان اراس احمد257578

87إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد ابوبكر احمد364179

88إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكردابان جمال عزيز493200

ن محمدجزا محمود110788 89إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربةهير

90إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاد محسن علي515795

91إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربريار عبدالرحمان محمد256541

92إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرئاكار سعيد سليم256690

93إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرسان ئاراس جمال493170

94إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرشاد توفيق محمد258402

95إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرالوكو جمال عبدهللا426930

96إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرهةلكورد يوسف نجم111332

97إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرديار دالور احمد849

98إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركارزان بارزان اقدر1251

99إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكررابر صباح علي826

100إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد عبدالمجيد محمد1256

ن1238 101ماجستير4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد محمود حسير

يف احمد821 102ماجستير4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمريوان شر

103بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربلند معروف قادر367001

104بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكربيستون جمال صالح204113

ى محمود محمد1233 105دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركي 



106دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرخالد احمد محمدفتاح509645

107دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرمحمد عثمان حمزة110757

108إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكركيوان علي ففى عزيز868

109إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةذكرنزار رحيم محمد369331

1ماجستير4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبروين عبدهللا حسن110679

ن846 2بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشوخان ويس حسير

3بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيالن محمد رؤوف110828

4بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجوان قادر نجم872

5بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوزان قادر اسماعيل1264

6بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا محمود كاكةشيخ258635

ن ناطق عبدالرحيم1231 7بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىافير

ن1239 ن حسير 8بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىافان سمير

خندة والي خالد110692
9بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

ن204242 10بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىامل نامق امير

11بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديدةن قادر محمد255866

12بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكهزال عبدالرحمان رسول110789

ن258657 13بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىفيان عثمان حسير

14بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبيمان طارق فارس204086

15بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبهار عثمان احمد257687

16بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىدلخوش محمد فرج204082

17بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئةيهان كمال حمةطاهر493310

18بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزيان محمد فتاح110813

19بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئاورنك عبدول صالح110767

20بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشنكة صديق احمد427436

21بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسه يران قادر فرج1227

22بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنيان انور نضالدين204094

ي رحيم علي204180
23بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىاشيى

24بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنيان عل فرج1267

25بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكوردة عبدالواحد صالح110727

26بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا قادر محمد258592

27بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيالن جزا محمد1263

28بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىباخان هوشيار قادر427400

29بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوزى دلشاد سليمان493104

30بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىته رزه رؤوف عمر888

ش رؤوف204265 31بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسيفان هير

32دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىقمرية بكر محمد1262

33دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكواللة نامق حسن841

34دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىقدم خير عمر محمد1265

35دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىفاطمة عل رسول1279

36دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىليلوز كمال محمد1234

37دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبه هار نجم الدين فرج110743

38دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسةنةر نوري غفور204273

39دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتافكة نجم سعيد204069

و عبدهللا خدر1248 40دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهير

41دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىفاطمه يادكار عزيز258414

ن377831 42دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىماجدة ابوبكر امير

43دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزوان توفيق فيضاهلل866

44دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكويستان حةمةكريم رشيد1249

45دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجنور ابوبكر احمد204160

46دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتةالر كامل احمد850

47دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكنير مامند حمد204097

48دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديمه ن محمود عبدهللا1282



ن1253 49دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبروين مجيد امير

50دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىناسكة عالءالدين عزيز204269

51دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةونم محمد سعيد110719

52دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادان عبدالرحمن رحيم258526

53دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىقدريه محمد محمدكريم204088

54دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىلنجة عبدالرحمن رسول110775

55دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشايان محمد رؤوف110810

56دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىناسك حمةصالح سعيد256009

57دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادان عالءالدين عزيز110665

58دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتابلو ابوبكر عبدالرحمن365189

59دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتةرزه جالل لطيف110731

ان عثمان رشيد369854 60دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسير

61دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجيا ظاهر نوري848

62دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنيكار ابراهيم احمد847

ن مجيد110681 63دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةوبو امير

64دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىليل خضن حمه ى110746

65دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنيان رحيم عزيز867

66دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنخشة خضن سعيد1273

67دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىوفاء صديق كريم857

68دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروزكار ازاد فتاح258487

من محمد نوري1252 69دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشر

70دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادى جمال رحمان887

71دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروباك احمد محمود204141

72دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتافان محمد فتاح204052

73دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىمهره بان جالل قادر111478

74دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشاكول جالل محمد1261

75إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروخوش عمر حمة1240

76إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروناك عل احمد1275

ة محمدصالح عارف110753 77إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسمير

78إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشه نك قادر محمد525671

كوله علي قادر256668
79إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

80إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكولناز جمال احمد835

81إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشونم جمال صالح256597

ن258619 82إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشلير حمةرشيد حسير

83إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزيان عبدهللا رحيم111417

84إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسعاد احمد محمد255987

ي111366
ن
85إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىميديا احمد محمدصوق

86إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكه زال صابر كريم377914

1بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروناك عل فرج204065

2بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىفينوس كامل كريم493318

3بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىدلنيا عمر محمد1254

4بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبيستان رحيم عبدهللا362968

يفان عبدالرحمان محمد865 5بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبير

6بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهيدى هادى مهدى110745

 ابراهيم علي110750
ن 7بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئةفير

8بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئامو شاباز محمود509714

فان حسن مح الدين110779 9بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبير

ن عبدهللا حسن204123 10بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىرنكير

ن عمر احمد111524 11بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالفير

يفان احمد محمود204209 12بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبير

يف110752 13بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا محمود شر

14بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسافا عثمان معروف827



الفة اكرم علي409353
15بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

16بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجنور عارف رحمان110734

بةهرة بكر علي509710
17بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

18بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشاكول خليل عمر377823

19بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالفة سالم عارف858

20بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىباخان كريم صالح1242

ن379915 21بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشاديار محمد امير

22بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىباخان احمد كريم493174

23بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديية بختيار مجيد110785

ن حمة204217 24بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىساوين ياسير

ي طه عبدالرحمن377793 بينابي
25بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

26بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةنكة صالح محمود110824

27بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهيشو عبدهللا فتاح820

28بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجاوان محمد فتاح110786

29بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىوةنةوشه سوران عبدهللا204045

ن856 30بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىباخان ويس حسير

ان بكر محمد377931 31بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهير

32بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا عثمان عبدالرحمان832

33بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبةرزين رحيم شيخه110760

34بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسونيا عبدالرحمن رسول204223

35بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىلةنيا عثمان مح الدين110680

36بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبةهره حسن محمد1243

بةيام كمال علي377821
37بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

38بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشنكة رحيم محمود817

39بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوما صابر احمد427457

40بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوما سوران احمد186700

سوما علي احمد862
41بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

42بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزريان عثمان رشيد369834

43بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسانا عثمان معروف1270

بفراو علي مولود258465
44بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

45بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا حمةصالح محمد110754

46بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكشاو يحير احمد204049

47بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزريان رحيم شيخة110762

48بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهه وار صديق كريم839

ن493293 49بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىاورفا حسن حسير

50بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهدية كامل كريم493307

ن رحمان204204 51بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبفرين حسير

باخان علي احمد204110
52بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

53بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىله نيا جميل جمال844

54بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكولشاد نوري غفور110797

55بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئةزين عزيز حمة110759

56بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيوار سالم عمر823

57بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيماء صديق كريم110669

58بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنيكار ابراهيم فتحاهلل427534

59بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبة يمان رحيم عمر110783

60بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزيليا سامان عمر110742

61بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسونيا خالد بابكر1274

62بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكال دارا غفور110706

63بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنسار قيض سعدي110735

64بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىخةندة محمد كريم377899

65بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةبةنك فارس احمد427496

ديرين محمد علي204239
66بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى



67بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا عل خدر110696

68بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروزان عثمان عبدالرحمن1230

ن891 69بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبه فرين سليم حسير

70بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىنيشتمان محمود صالح258571

و رحمان محمد368695 71بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهير

72بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا عبدالرحمان عبدهللا367970

ن عمر493159 73بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىدونيا ياسير

74بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةنكار ابوبكر صديق258452

75بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشوخان قادر صديق1284

76بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجنار عثمان احمد258359

77بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكلثوم جمال غريب204058

78بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىلنجة كمال حمةطاهر369877

79بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزين عبدهللا حمة204107

80بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكولستان جبار حسن377950

81بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزريان رحيم عمر110725

82بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسيما عبدالرحمن عبدهللا427481

83بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروشنا عمر احمد377979

ن377781 84بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشانيا رفيق حسير

85بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكوالن ابوبكر صديق256646

86بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكةزان كاكة حمة قادر258535

87دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىساكار جبار نوري204121

88دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةنكة سةربةست قادر110716

89دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشاكول جبار محمد845

90دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوزيار جالل رحمان110733

91دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتافكه ساالر كريم204283

92دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزيتون جمال رحمان110770

93دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىجيمن صديق مصطفن377689

يفان طيب احمد377805 94دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبير

ي رحيم محمود816
95دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيين

96دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوزي وريا خضن204092

97دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشانيا محمد عبدهللا204374

ن362698 98دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشانوى رفيق حسير

سيما كيوان علي840
99دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

100دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتريفه عثمان عبدالرحمن1276

ى عبدهللا حمةعلي110794 101دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبرسر

102دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىدريا كريم محمد363448

103دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشانيا رحمان محمد427519

104دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروزا دلير محمود514887

105دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىازيز عبدول صالح377701

ن نوري غفور110710 106دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهيلير

ن فاروق فارس256732 107دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئةفير

108دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزينو محمد محمود377751

109دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكاشان كاوه محمود110683

110دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىرةوشت معروف عزيز204350

111دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكوثر محمد فتاح377735

112دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزوهرة حسن صالح258347

113دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا رحيم محمود111505

ن377959 114دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشنيار محمد امير

115دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا كريم معروف377926

روباك علي اسماعيل110778
116دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

117دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبةيان رحيم عبدهللا256507

118دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئه ريفان حسن مح الدين111430



دلنيا ظاهر علي1245
119دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

120دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىخونجة كامةران اسماعيل110805

ي حسن محمد1241
121دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئاشيى

122دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىريناس علي محمد سعيد377857

ان خوارحم رشيد364328 ن 123دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكير

124دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشاد برهان قادر824

125دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديرين عمر محمود1226

يف محمود854 126دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشانيا شر

يف محمود258603 127دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشاناز شر

128دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئاهةنك حسن احمد377723

129دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادي عبدهللا حسن110740

130دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديمن عمر محمود1225

131دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىداليا جمال عزيز427382

ن256234 ن امير 132دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهاوناز حسير

133دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادى اكرم احمد204135

وان محمد493303 134دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكاشما نوشير

135دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىزينو عزيز حمة110729

فرميسك ابراهيم علي110768
136دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

137دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشةيدا جمال رحمان884

138دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيين كامل عمر815

139دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىروزكار اكرم احمد204164

ن377835 140دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادان قادر امير

141إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىساوان محمد فتاح204127

142إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوزي عزيز حمة111494

143إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشنكة ابوبكر احمد368431

ن369667 ي حمةامير
ى
144إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئةوين باق

ن جبار لطيف368083 145إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهيفير

146إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشانيار دلشاد سليمان493273

147إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكارين دارا غفور111338

148إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىريان يوسف نجم111380

ن204318 149إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىازين صالح حسير

150إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشيدا احمد صالح111455

ئافان علي عزيز1236
151إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

ان محمد فتاح367871 ن 152إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكير

ن رزكار مجيد426726 153إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالفير

154إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكانياو رؤوف رسول493180

155إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىدالن جمال محمد408067

156إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكابن ريبوار رسول426853

157إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشادية اسماعيل احمد493071

158إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديين صديق احمد111406

159إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتابان ابوبكر عبدالرحمن369726

سارا كامران علي509668
160إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

ن محمد صالح111353 161إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىافير

162إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىازين عبدالخالق عمر493280

163إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتارا عمر احمد368647

164إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئال محمد محمود258547

165إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتةرزة حسن حمزه257337

ن فاروق فارس111374 166إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالفير

ن369496 ان حسن حسير 167إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهير

168إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالفه هوشيار قادر258375

169إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىته رزه ساالر مجيد426970

170إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىلةرين كامران جمال493085



171إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىدانيا صالح عبدهللا426772

172إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسافيا قادر رشيد493208

173إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسنار اراس جمال493114

174إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالنيا االن ابراهيم836

175إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسارا ابوبكر حسن426697

ن111450 176إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىريان صالح حسير

177إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبةيام بهاءالدين بكر509655

178إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهونيا احمد كريم509723

179إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىكوردستان مصطفن عبدالمجيد831

180إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىسوزيار عمر احمد1232

181إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىخةندة جميل رسول110781

ن عبدهللا رسول363624 182إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالفير

183إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىئةوين هيوا احمد493089

184إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىهايت علي مصطفن204344

بةيام جالل علي426739
185إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

186إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىالنة جبار حمةسعيد111501

شاجوان علي احمد204353
187إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيى

188إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىداليا ادريس محمد369519

189إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىساية كاوه حمةصالح426836

190بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىديمةن احمد رشيد110764

ن رضا110748 ن ياسير 191بكالوريوس4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىشهير

192دبلوم4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىتارا ابراهيم سعيد377864

193إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىبيان عبدالرحمن صابر110694

ن احمد204149 194إعدادية4- مركزالمدينة 11264السليمانيةأنيىلييا حسير

1ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرفاتح كريم حمةعل244837

2دبلوم عالي5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمريوان عبدالقادر حسن506555

ن فرج1441 3بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهوكر محمدامير

ن وسىط محمد1493 4بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهةلؤ ياسير

5بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرطه زهدي كاكةرش72911

6بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسامان عثمان عثمان506581

7بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررزكار عبدالكريم احمد72027

8بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربرزان قادر علي123054

9بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركامران احمد فتاح382788

ي1399 10بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركاروان عبدالرزاق صي 

11بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئاسو عثمان قادر506590

12بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشوةر عمر نادر72817

13بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربختيار سيدعمر سيدنورى1378

14بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرجليل رضا صالح1318

ن عبدالكريم241978 15بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنوروز حسير

16بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرارسالن نجمالدين محمد380026

يف72168 17بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمهدي كريم شر

18بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراكرم اكرام محمد72518

19بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرصبار سيدعمر سيدنورى1373

20بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرجالل كريم عبدهللا506528

21بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسوبا محمد عبدهللا1367

22بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرخالد ابوبكر محمود122986

23بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرفرياد محمد فرج123014

24بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربةرزو طه همزة1432

25بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحسن مصطفن جعفر381051

26بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهادي حمةرضا عزيز123033

27بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنياز زاير مصطفن1395

28بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررزكار عثمان محمد1352



س صابر مجيد1482 29بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربير

ش عبدالخالق محمد380214 30بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهير

31بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهيمن محمود علي1467

32بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد سعيد رسول243148

33بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمود اكرم علي123022

34بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهيمن جالل حمةغريب1446

35بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد علي مجيد506625

36بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهاوكار محمد نامق240949

ن243837 37بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرباخان طارق حسير

38بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرريبوار عمر نادر241073

39بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرازاد احمد عبدهللا1296

40بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرفهمي عبدهللا عبدالكريم1495

41بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرريناس سةربةست رؤوف380235

ان244820 42بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئاريان عبدهللا حمةحير

43بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهةلو عمر صالح1466

44بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرعطا كمال حمةفتاح383114

45بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرارام محمد عبدهللا506618

ن طالب صالح72150 46بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرياسير

47بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردابان عمر فتح هللا123027

48بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهاوكار محمد سليمان1288

49بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرتوانا محمد عبدالكريم1387

50بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد حسن قادر241735

51بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرروستم صالحالدين احمد1406

زاد احمد محمد1470 52بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشير

ن506593 53بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئارام عارف حمةامير

54بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرعرفان عمر رضا506573

55دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرستار ساالر قادر1334

56دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسالم عمر عبدالحكيم1439

57دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرفرحان روستم عبدهللا72715

58دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزانا محي الدين سليم1327

59دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد نوري محمد71800

60دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنعمان محىالدين فتحاهلل1424

61دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررفيق توفيق محمود123003

62دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركاوة كريم علي1415

63دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسوران عبدهللا حمةحةيران380089

64دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنوري عبدالقادر صابر1389

65دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهونةر عبدالرحيم فتاح506622

66دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربختيار محمد احمد1478

67دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشمال اسماعيل محمد243229

وان ابراهيم صابر379948 68دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسير

69دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسالم عبدول محمد242172

70دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسامان عمر حمدبرايم1353

71دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراوات حمةجزا كاكةخان243848

72دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرعطا مح الدين فتح هللا1487

73دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنوزاد مرزا احمد1420

74دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنةوزاد طاهر حمةصالح243193

75دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركيوان فريق حاتم1426

76دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراكو حمةطاهر عبدالرحمن123041

77دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردانا محمد عبدالكريم1385

78دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرفائق ابراهيم حمةسعيد1422

79دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرعثمان عمر رشيد123062

80دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرعلي اسماعيل علي244865



81دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنوفام صابر محمد122985

82دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرلطيف عبدول محمد72452

ن رشيد1354 83دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركوران حسير

84دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرابوبكر طه علي1349

85دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراسو حمه خورشيد محمدشاري380155

86دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمهابات احمد عثمان72422

87دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرارى ابراهيم اسماعيل380160

88دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنورالدين محمد عبدالكريم1310

89دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردلشاد ستار قادر1481

90دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهيمن محمود خدر383549

91دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهيمن عبدهللا رشيد379959

ن73124 92دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهةزار ابوبكر حسير

 علي احمد243808
ن 93دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرحسير

94دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهيمن قادر حسن1340

95دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرساالر محمد محمود1304

96دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراكرم محمود حمة379953

97دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشةبول جوامير خضن383159

98دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرناصح محمد عثمان123024

99إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركامل علي رضا1433

100إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربرزان سعيد محمد243185

101إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزانا نوري حمةرشيد72642

102إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركامران محمد سعيد1447

يف72483 103إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرابراهيم كريم شر

104إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشاخةوان عبدهللا علي1332

ن241751 1ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرالوة طاهر حمةامير

ن72415 2ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد غريب حسير

3دبلوم عالي5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد ناصح صالح1303

4بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد عمر ابراهيم244737

5بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنوى زين مدحت احمد1335

ان محمود محمد72345 6بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمير

ن عبدهللا383440 7بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئاالن محمدامير

8بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسيفه ر صالح الدين صابر123021

ن ازاد فريدون380107 9بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربةلير

ن380179 ن حسير 10بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشاكار ياسير

11بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسوران عبدهللا فرج1403

12بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزنار شدار علي380041

13بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراحمد ازاد عبدهللا72473

14بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزيوةر ايار برهان383014

ان عباس هدايت383664 15بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمير

16بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد مجيد اسماعيل380141

17بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربيشةوا محمد عبدول71958

18بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرباوان انور احمد379997

19بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرريمان حسن مجيد506606

ن243820 20بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرريبةر محمد حمةامير

21بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرره نج هه لمه ت احمد380189

22بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشكو ساالر علي243489

23بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد ابوبكر ابراهيم506624

24بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرباوان صفاءالدين معروف380150

ن380048 25بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراحمد ابوبكر محمدامير

26بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهاوسةر عمر محمد244755

27بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهوشمةن محمود نادر243802

28بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرجوتيار فرهاد مدحت243863



29بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردرود معتصم محمد240737

30بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئاريز جبار محمد1379

ن72804 31بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربةرزى اكرم محمدامير

32بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهيمن عمر عبدهللا71900

33بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهه ريم محمد مصطفن380363

34بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراكام احمد عبدهللا379973

35بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهةريم عمر عل72002

36بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئازير ئاوات عل243165

37بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرالياس خدر فرج1331

38بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئاريان فائق حمة1336

39بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربروا عبدالرحمان عبدهللا244762

40دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردلشاد طه صالح71842

41دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئاريا عدنان سعيد1417

42دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد احمد محمد379960

43دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركوزير جبار محمد1380

44دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمصطفن عامر محمدمراد506619

45دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرصالح شوكت سليمان1494

46دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردالوةر صابر عزيز1324

47دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد كاروان كريم244743

ن قاره مان فرج71975 48دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربه لير

ان حمةجان عبدالكريم244657 49دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمير

ام طاهر محمد506632 50دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشر

ن243386 51دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشةكاو محمدجزا حسير

52دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرجومان فريق محمد1454

53دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردانيار محمدجزا صالح1312

54دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردابان يوسف حسن243479

55دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسازكار محمد كريم383065

56إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردانةر علي عبدهللا380225

57إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمير سالم علي244849

58إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهةرياد كامل كريم240488

59إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشاد نوزاد ابراهيم73196

60إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشاكيو عباس محمد506558

61إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشوان احمد محمد72563

62إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرنامو يوسف حمةكريم122964

63إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد سالم حامد123052

64إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرراويز جالل عبدالرحمن123016

65إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهوكر محمد احمد240722

 علي506612
66إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربوار مصطفن

67إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشارو ساالر علي243494

ن506630 68إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرديالن محمد حمةامير

69إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئارو شوكت حمةصالح1286

70إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرشدار عبدهللا فرج1434

71إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررينوار سةربةست رؤوف241653

72إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررةوةند سةركةوت عمر1344

73إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزيار سالم عبدهللا380051

ن ازاد محمود380256 74إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررافير

75إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئافار طه زهدي72844

76إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراسامة اسو شكر123009

77إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهاوتا غفور بابكر506627

78إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراحسان انور احمد240978

79إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررشيد حمةجزاء محمدرشيد241041

80إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررةوةز لطيف رشيد380086



81إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرريكار رشيد كاكةبرا72555

ن كاكةرش1316 82إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكركوران ياسير

83إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربةرزى بةختيار سيدعمر1376

84إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكردلير خدر عباس383513

85إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرديار تيفور محمد72124

86إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزيار شدار نوري122982

87إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرئايار عمر كريم240661

88إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرله وه ند اديب وهاب1469

89إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزير عمر عودل72510

90إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرهامنو زانا مح الدين1326

91إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربزار جمال محمددلشاد1328

92إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزيكاف شاسوار رحمان1435

ان ساالر محمد244825 93إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمير

94إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمحمد اسماعيل عبدهللا383605

ن1302 95إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكربرزين خالد محمدامير

96إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكررةوا كامران عمر243779

97إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرمير احمد عبدالمجيد383074

98إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرسؤما كامل محمدعلي405017

99إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكراران برهان رؤوف506607

100ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرزهير موفق ولي1442

101دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرجبار سعيد حمة122988

102دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكرانور احمد عمر123046

103إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةذكريوسف علي مصطفن71815

ب  خال نامق حسن506576
1ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

ي صادق1409
ى
2ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاالء باق

3ماجستير5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوالف مولود محمد نوري244869

4بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسونيا ابوبكر محمد506583

5بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجنوره احمد حمه سعيد72334

كزال حمةعلي عبدالكريم71937
6بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

7بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوما حمةصديق مالنجم الدين122993

8بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىليل نجمالدين قادر72465

9بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنيان قادر فرج1428

ن506527 10بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىساكار لطيف محمدامير

نازدار علي محىالدين244828
11بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

12بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاسمر جبار حمةالو1382

ن رشيد381070 13بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبه سوز امير

ن242193 14بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخالت فريدون محمدامير

يف243222 ناسك علي شر
15بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

16بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدياري رفيق حمة1412

17بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبهار فتاح محمد506563

ي242105
ن
18بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاحالم حسن صوق

19بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفريشتة مهدي سيدكول72925

20بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوخان نضالدين حسن1319

21بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىداليا قادر حسن1346

جوان قادر علي1295
22بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

23بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىراز كمال عبدالجبار380173

ن1301 ن محمدامير 24بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشادان حسير

25بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيماء ابراهيم خواكرم1289

26بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوخان جليل جالل1431

27بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبريز حمةجان عبدالكريم383180

28بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيماء عثمان عبدهللا1314

29بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزكار طيفور عمر71891



ن ستار محمد243332 30بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشةهير

31بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةناز كمال عثمان380080

ن فرياد خليل72763 32بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئه فير

33بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبخشان انور عارف72341

34بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشانو محمد عبدهللا71865

ن عبدهللا506605 35بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالنة محمدامير

36بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروشنا كاكةرضا كاكةخان1491

37بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىافان عزيز قادر380385

38بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاوزين عثمان احمد1421

39بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىيرسى ابراهيم اسماعيل244703

40بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىباخان قادر خالد506617

41بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجنور عباس هدايت243787

42بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشفنك شادمان احمد383030

43بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةناز عمر عاى243178

44بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئافيستة فرياد خليل241999

45بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدةشيى عمر فرج1298

يف احمد1457 46بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةيمان شر

47بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزان عثمان معروف506574

ن1311 48دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبناز محمود حسير

49دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشلير نادر نارص1330

50دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدولي  مجيد معروف201854

51دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةخشان محمد صابر123044

52دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىافان ابراهيم سعيد1464

53دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجروو رشيد محمد1444

54دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىرقية عبدالستار مصطفن71782

55دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفاطمة صالح محمد1437

مهاباد صالح محمدعلي1461
56دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

ي عبدالرحمن1425
57دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجوان محمدغين

58دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىحمدية محمد سعيد122972

59دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتةالر ازاد حمدي72724

60دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتانيا فتاح حسن383340

61دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجوان حسن حمة241584

62دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىساكان صباح محمد سعيد1440

63دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجوان محمدصالح احمد1443

64دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسارا جزا حمةصالح1484

ن محمود1463 65دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوخان حسير

66دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوة عبدالمجيد احمد72607

ن1416 67دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشنو محمد امير

68دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىميديا صالح محمود1291

ن قادر عزيز1476 69دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنةخشير

70دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكوران مصطفن صادق1338

زا1438 71دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىمهاباد قادر مير

72دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخوشكان كمال درويش123011

73دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفيان كمال محمود380010

74دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدولستان حمةعل حمة1456

75دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتريفة صالح احمد72158

76دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبيخال حمةسعيد حمة1448

77دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةيان طاهر عمر72137

ي فريق نعمة72442
78دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاشيى

79دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاللة حبيب فريدون243842

80دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتافكة محمدكريم رضا380034

ميديا نوري علي123005
81دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى



82دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنوروز صالح احمد1492

83دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنازدار محمد يوسف1293

ن عبداالمير قادر1479 84دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئافير

85دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجيا حمه صالح عمر379964

بةسوز عرفان علي1427
86دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

87دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسهام رفيق حمة1413

88دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتارا جعفر سعيد1300

89دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكويستان رشيد فارس1472

ن1307 زارا علي حسير
90دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

91دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيما مجيد سعيد1321

92دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكةشاو محمود احمد1471

ن زين الدين سيف الدين379990 93دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنرمير

94دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسارا حمةرشيد محمد1450

95دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسازان محمد سعيد73147

96دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىافان عمر رحيم1414

ن123017 97دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئافان عثمان محمد امير

98دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهيشو رسول روستم1459

99دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبهار جالل احمد71966

100دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكواللة حمةتال كريم244813

101دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريزان حمةرشيد احمد1455

102دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشه نك شادمان احمد380070

103دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهةوارة صابر غفور72828

104دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتارا جمال عبدهللا243793

105دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنياز محمد عبدهللا1473

106دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئاواز محمدسعيد كاكه مند71948

107دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجوان حمةخان صالح1480

108دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاديه احمد محمد1401

ن عبدالقادر72754 109دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفوزية حسير

110دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئاويستا محمد نوري72740

ي قادر244688
ن
111دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىداليا حسن صوق

112دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهنار قادر عبدهللا123028

113دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنيان احمد محمد123037

و كريم حمةعل1445 114دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهير

شيالن علي صالح1333
115دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

116دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىساية ساالر عل241782

117دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهيشو جعفر احمد380077

118دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكويستان نامق عزيز243243

119دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبرزة عبدالقادر مصطفن1449

120دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفائزه نامق عزيز383058

شوة علي حسن1305
121دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

نياز محمد محمدعلي243475
122دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

123دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنيكار جالل حمةرشيد1418

ن381081 124دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئاشنا عثمان محمدامير

ين محمود ابراهيم1342 125دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشير

126دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوما ساالر عل72787

127إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنيان رؤوف معروف72936

ي حسن حمة1394
128إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاشيى

ن حسن72629 129إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشنو محمدامير

130إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىحسيبة محمد رؤوف كريم123049

131إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىزينب جميل حامد243312

سوزان قادر علي72650
132إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

133إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىليل فرج سعيد71876



134إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهازة جمال محمد506604

135إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبديعة حمة محمود506598

136إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيالن عبدالعزيز كريم506636

137إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىناهيدة كريم عبدهللا123019

138إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتارة حمة شيخ عبدول243290

139إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريزين محمدجزا محمد1465

140إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيالن رؤوف محمدغريب241915

141إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىمزدة خالد حسن1486

142إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسةيران معروف عارف379979

143إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكلثوم شكرى محمد383534

1دبلوم عالي5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىباخان عثمان توفيق506631

2دبلوم عالي5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتكا صديق غفور383275

3بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدلباك عل فائق506616

4بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئافيستا ابراهيم خالد1490

5بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكواللة حمةجان عبدالكريم72744

 علي243254
ن 6بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبرستو حسير

ن380184 ن حسير 7بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاوناز ياسير

ن صابر محمد1287 8بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهيلير

از صفاءالدين معروف380357 9بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشير

10بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئافان صفوت روستم1337

 علي506613
11بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسارا مصطفن

12بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكوشان جالل مصطفن240884

13بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوه حامد محمود380019

14بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسارية خليل محمود506628

15بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشانو احمد محمد1453

16بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىساريز هادي عثمان244777

17بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاية دلشاد جالل507711

18بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسانا سوران محمدشكر1351

19بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىديرين محمد احمد244694

20بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىديالن جبار احمد380228

21بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزي عثمان حمة243461

ريزين اسماعيل علي72620
22بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

23بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىلةنيا صابر محمد1477

24بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالنة عمر عزيز1430

25بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىمينا شدار كويخارشيد1339

26بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوسن عبدهللا رسول243419

27بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىزيالن محمد عمر1285

ي جبار محمود244653
28بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجابن

29بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاكول خليل عبدالمطلب72498

ي506634
30بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىساز مهدي مصطفن

ن506629 31بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكونا محمد حمةامير

32بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسارا تيفور محمد123058

33بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشانيا دانا محمد383637

34بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوخان محمد صالح383580

ن73087 35بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالنة خضن حسير

36بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاشواق ازاد احمد123039

37بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفانيا بختيار ابراهيم383563

ن توفيق محمود380061 38بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكةشبير

39بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشارا حسن رشيد1483

40بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيفان محسن عبدالكريم123025

41بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهةناو محمد حسن122962

42بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوزيار اوميد عمر240748



43بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنفار كمال حمةنجم123026

ن حمةصالح506589 44بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىزالة حسير

45بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهةزان عمر كريم383046

46بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبيمان توفيق محمود380138

نيكار كاظم حمةعلي380146
47بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

ن72112 48بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبهار محمد حسير

49بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاوزين مجيد سليم244795

ي خليل محمود380169
50بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجيين

51بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكازيوة محمد ابوبكر243263

52بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكةش محمد عبدول243826

53بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاراز جالل عزت244709

54بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريزين بكر كريم244679

ن طارق ابوبكر506620 55بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسولير

56بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفيان حسن عمر380164

57بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىلةنيا محمد جزا1345

58بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبيشه نك جمال خضن243868

59بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئافه ر كريم احمد506587

ن اكرم محمد244732 60بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدلفير

61بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوما فتاح حسن242158

62بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبروشة زانا نوري242018

63بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشانيا دياري نوري243199

ن244721 64بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكوثر واحد امير

65بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفينوس فائق حمة1320

66بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريزين فؤاد حمةصالح380200

67بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئاريز ئاوات عل243154

68بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسمية اميد محمد73105

شانيا علي محمد506570
69بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

70بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىناز سوركيو صابر244784

71بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاوناز شوكت عبدهللا380371

ن240580 72بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكه نار عزيز محمدامير

73بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروبار عمر حمةرشيد506594

74بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسندس عثمان حسن380133

75بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالنه بيستون صالح73175

ن روستم صادق380425 76بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالير

ن غفور506610 77بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشادي حسير

78بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئةوين خالد ابوبكر72359

79بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكران حمةجان عبدالكريم123023

80بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىديرين كريم عبدالرحمن243359

81بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهه ميشة خليل عبدالمطلب1485

82بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريزوان صالح الدين عزيز243277

ن383480 83بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةشيو خضن حسير

84بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهانا شوكت عبدهللا380379

85بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىساوين محمد رشيد1356

86بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيما درويش شكري1323

87بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاجوان عبدهللا شاسوار1350

ن كاكةرش1452 88بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريناس ياسير

89بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخندة ازاد فريدون380100

ن383599 90بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجرو جمال محمدامير

91بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجربه سوران رسول506601

92بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزكار ازاد فريدون380111

ن محمود72302 93بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىداستان حمدامير

94بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشادي عبدالرزاق قادر241015



ن واحد عباس240796 95بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالفير

ن محمود383458 ان حسير ن 96بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكير

97بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريزنة ابراهيم معروف1436

98بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىلةنيا اسماعيل عمر1294

99بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنيكار حمةصالح عل506531

100بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكال سافو عزيز153453

101بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفانيست باهر طاهر1489

102بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشةنكة ستار محمد379984

 كريم244668
ى
103بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشادى باق

104بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنياز محمد عبدالرحمن380013

105بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىايمان عثمان حمة243444

106بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوما ابوبكر ابراهيم380244

107بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزكار ابراهيم معروف1460

108بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنةخش محمد عبدول506623

109بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىزةيتون محمد عثمان244661

110بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيماء جالل سليم243408

111بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفينوار صالح الدين عزيز72708

112بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيماء جليل غفار379963

113بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيالن حمةعزيز فرج243815

114بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىمةستان كريم محمد1325

ن حسن لطيف71925 115بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئةفير

ن383001 116بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىديفان جزا محمدامير

117بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتانيا صديق رشيد1474

118بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسونيا ابوبكر ابراهيم244750

ن1404 119بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهوزان سعيد محمدامير

120بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهيفاء ابراهيم قادر380197

سوزيار علي فائق506615
121بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

122بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتةرزه احمد عبدهللا123060

123بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدةروون محمد رشيد1357

124بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيفان محمود مارف كمال1366

ن ابراهيم خالد1292 125بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكةشبير

126دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكابن شابوور محمود506608

127دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةيوست رؤوف عباس244805

128دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزين نضالدين توفيق1317

ن كاكةرةش1419 از ياسير 129دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشير

130دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزان جزاء محمود240683

سيفان محمد علي380002
131دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

132دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاوناز طارق نامق380345

133دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجوانة رؤوف احمد380057

134دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىفينك فرهاد مدحت380084

135دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالنه جمال قادر380338

136دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيين طاهر كريم380044

137دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكازاو شوةر حاتم240874

138دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىرازان يوسف نوري73159

ان احمد مولود383645 139دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهير

140دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشنكه شوكت سليمان506626

141دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجوانة كمال حمةصالح243432

142دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيالن رشيد فرج243397

شاجوان علي عبدالقادر506534
143دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

144دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالفة اكرام محمد244858

145دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىراز سامان عمر1297

146دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخةالت اسماعيل ابراهيم1475



147دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجرو زهدي كاكةرةش123029

148دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىاال كريم احمد506585

كس لطيف حمه73134 149دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنير

150دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنيان عثمان عبدالكريم383396

151دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكونا محمد سليمان506609

152دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىباخان هادي عثمان244769

153دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكه زان بختيار حمةغريب123043

154دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهيفن نارص كاكة مةد506633

روبار توفيق علي1322
155دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

زاد انور1397 ن شير 156دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالفير

157دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسازان صالح الدين فتح هللا243210

158دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوزان عثمان عبدالكريم383387

159دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخيالن محمد حمةرشيد72371

160دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىتابلو ازور حمةرشيد72733

161دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهاللة رشيد كريم244714

162دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشانيا عزت محمد380219

163دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىباخان صفوت روستم1329

164دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيماء جوامير توفيق123061

165دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاكار رزكار محمدصديق1290

166دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئاشيى احمد محمد1488

167دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدلنيا عبدالرحمن احمد72396

168دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنفار طه زهدي72858

169دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىزين يوسف علي240771

170دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوزان عثمان فارس72429

171إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوز اكرم نوري241681

172إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىئال سافو عزيز153444

ن ئازاد محمود380272 173إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالفير

174إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخةندة بهاءالدين روستم1313

175إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسازان مهدى كاكةبرا242127

176إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىمةسيى سوران رسول506537

ة سعيد حمة72384 177إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسةمير

ن عبدالجبار محمد72915 178إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسةنكير

ن383671 كو حسير 179إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبانو شير

ن244725 180إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىجاوان واحد امير

181إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيدرا شدار علي240707

182إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىريفان اميد عبدالمجيد1468

183إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاناز احمد عبدالقادر243856

184إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىلةنيا محمد نوري71789

185إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزان رزكار رمضان240424

186إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيما صالح الدين صابر123020

187إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزا فاروق حمةسليم241600

ئاوا قارةمان علي1348
188إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

ن72773 189إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسارا عثمان حسير

190إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسافو سامان انور72530

191إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىهونيا طارق حمة380093

ن محمد506611 192إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالزيا ياسير

ن1347 193إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنارين نوروز حسير

كازاو توفيق علي240903
194إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

195إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىخوشكان حامد نجمالدين1429

ديبة علي عبدالقادر1343
196إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

197إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىديية اميد عبدالمجيد72540

198إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىماريا عثمان محمد123056



199إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشةم شوكت حمةصالح1458

200إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشةمام عباس محمد506567

201إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىزيان صالح عبدهللا241191

202إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشنيا جواد محمود123036

203إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاتوو دانا محمد383624

204إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالزى بةريز فريق242140

205إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىدةروون دالوةر احمد1315

ن380397 كو حسير 206إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةيار شير

207إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىالوين عمر ابراهيم515632

208إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةيان عبدهللا كريم383351

ن روستم1308 209إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشوخان حسير

ن محمد رشيد122990 210إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىافير

سوز محمدعلي حمةخان72838
211إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

212إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزيار يوسف نوري123035

ن1462 ن امير 213إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبروشة حسير

214إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىروزى عثمان احمد1341

ن عبدالقادر241818 215إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبانو حمةامير

برزة علي درويش1451
216إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيى

217إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسافة برزان قادر383613

218إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنمه جوهر عثمان383140

219إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشارا احمد عبدالمجيد123018

220إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسوزيار هيمن رسول123030

221إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشاكار محمود عزيز1309

222إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىسيما اوات محمد122995

223بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنرسين صديق صالح1299

ن محمد380094 224بكالوريوس5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىمنيجة حسير

225دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىكويستان عبدالرزاق قادر379968

226دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشكرية رشيد فرج240633

227دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشيالن احمد حمةصالح1377

ن احمد383202 228دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىنرسين حسير

229دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىرائدة روستم صادق379987

ن جالل احمد122977 230دبلوم5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىشهير

231إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبة ناز محمد احمد240839

ن كاكةرةش1306 232إعدادية5- مركزالمدينة 11265السليمانيةأنيىبةناز ياسير

1دكتوراه6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرخطاب احمد مصطفن505466

2ماجستير6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكردانا اكرم ففى محمود359776

3ماجستير6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهيمن كريم احمد358756

4بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريبوار مصطفن احمد3773

يف3790 ن شر 5بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرسالم حسير

6بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرامانج جالل احمد82399

7بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديارى عثمان حمةفرج505554

8بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرعمر كريم احمد184625

9بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزيلوان احمد سيدحمةالو3776

يف82320 ن شر 10بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهةلو حسير

ن كامل احمد552230 11بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريبير

12بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربيشةوا اراس محمد82391

13دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراوميد صالح حمه عوده3792

يف82341 ن حمةشر 14دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرلقمان حسير

15دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراكو جالل سعيد3723

16دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرسالم صالح غفور82356

17دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكررمضان وهاب حمةعلي3784

18دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرعلي عبدالرحمن محمود3737



19دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرسالم محمد حمه سعيد3734

20دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرعابد محمد مارف82411

21دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهيوا فتحاهلل عبدهللا3904

22دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديين بكر مصطفن288221

23دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهونةر اكرم عباس3719

24دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراريان كمال عبدهللا184602

25دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراحمد جزا محمد3718

26دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديارى جالل كريم3756

27دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكركلبة كمال احمد184535

28دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرئاوارة فائق خوارحم505539

29دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزانا جمال رشيد82323

30إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرشوان كريم فرج3750

31إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراحمد كريم احمد184616

32إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرامانج اسماعيل محمدعل505457

33إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرلقمان عمر عبدهللا184498

34إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرابوبكر سعيد محمد3762

يف عارف385414 35إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرحسن شر

1بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزانيار سةربةست توفيق505482

اكو فؤاد جاسم3783 2بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمير

يف رؤوف505421 3بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرايوب حمةشر

4بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرصهيب رمضان عبدهللا362147

5بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرئاكويان فؤاد جاسم3753

6بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديارى عبدهللا احمد3775

7بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربريار عزالدين مصطفن3749

8بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراحمد عصام عبدالستار3781

9بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزانيار ريبوار مصطفن3772

10بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربروسكة بختيار احمد184531

11بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزير سالم محمود3766

12بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرسةروةت توفيق محمدصالح362083

13بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمير احمد محمدصالح361709

14بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكررامان سامان محمود505515

15بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهةريم صديق مصطفن552229

16بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكردابان بهاءالدين قادر3769

17بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكردانيال بالل نوري505435

18بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمحمد ازاد صديق3720

خان رسول كاكةاال505422 19بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمير

20بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكركاوان امجد بابا361876

21بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربيشوا رمضان عبدالكريم505556

22بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزير طه سعيد210121

23بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرتيشكو فؤاد جاسم3754

24بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكررةهيل عبدهللا جالل3789

ن عابد محمد82353 25بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريبير

26بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكردانه ر رزكار اسماعيل505557

ن3725  زه ند لقمان حسير
27بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرخابن

28بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربةيكار فؤاد احمد385395

29بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمحمد جمال عبدالفتاح3774

30بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراحمد عطا عبدهللا3787

31دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرتارينان عمر مجيد505531

32دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكركوشيار كاوة درويش362260

كو محمد184559 33دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديار شير

34دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديدار بارزان حمةرشيد505487

35دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرسةرياس سعدون رؤوف505530



36دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرديالن سةرهةد جميل184490

37دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرئارام ابوبكر رشيد184589

38دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربهست محمد صابر360901

39دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربةيوةند عثمان حمةطالب505545

40دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزير اريان عثمان82294

41دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريكار عبدهللا جالل3785

42دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهوزان كاوة نامق362235

ن184486  حمةامير
43دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرئاوات مصطفن

44دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكررامان فهمي فاضل362319

45دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرجاوان ابوبكر سعيد3763

وان بكر505426 46إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريباز شير

47إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرهيوا فاروق مصطفن3903

ن82343 48إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرانس لوقمان حسير

49إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكراحمد اسفنديار محمدسعيد82271

50إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكروةرزير عدالت كامل385360

وان احمد كريم184592 51إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرنه وشير

52إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرئاكار ايوب طالب505502

ان كاوه رضا505520 ن 53إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكربير

54إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرسان سوران بكر184551

55إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمصطفن عصام عبدالستار3780

56إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمير كمال حمة505514

57إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريناس احمد ابراهيم210068

58إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرجهاد جمال قادر505438

59إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرايفان سةرهةد جميل184457

60إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمحمد سالم محمد3735

61إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرشاكار فريدون محمود505497

62إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزير علي احمد184511

63إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكركوشاد شهنك عمر3786

64إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرريان ابوبكر سعيد552234

كو احمد كريم184574 65إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرشير

66إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرئةلةند كريم محمد صابر3777

67إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرزةنوير جزاء نوري552246

68بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرمحمد عباس محمد385397

69دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةذكرعبدالملك كمال خالد3778

1بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىفينوس خليل جميل184502

2بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىرازاو احمد محمد82347

ن184578 3بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسعادة صديق حمةامير

4بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزيان فائق محمد3751

5بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتارا عل عبدالرحمن505460

6بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىريفان عل كاكةحمه3760

ة صالح محمد184630 7بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىمنير

8بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىناز عبدالواحد محمدطاهر505462

9بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىته الر طه حمه361759

ن385413 10بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشةنكار لقمان حسير

11بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزيان محمد حسن184587

12بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىخالدة احمد نسيم82328

13بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسافان فوزى محمد552248

14بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهازة عبدالوهاب قادر362105

15بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىراز شارا عبدالقادر362213

16بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزينو نعمت فارس385409

17دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىناسك احمد عبدالرحمان361803

ة محمدصالح غفور3740 18دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسمير



19دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتارا حمةسليم لطيف505456

20دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشوة حمةصالح نوري3747

21دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكونا عبدالمجيد رشيد505492

22دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبيخال عمر رشيد385407

23دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىحليمة مصطفن محمدرشيد82314

ن82327 24دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىعائشة مجيد محمدامير

ين حسن عمر505507 25دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشير

26دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىلنجة عمر محمد82311

27دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتابان حسن هادي385406

28دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىساكار عمر صالح82372

29دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىمهاباد عمر عثمان82375

30دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنيان محمد فؤاد3779

31دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىريزان عبدالرحمن محمود3902

32دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىدلباك عبدهللا فتاح184556

33دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكه شان احمد صالح210137

ن3744 34دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسازان ماجد امير

35دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىافان محمد مصطفن82369

36دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسةركول جمال احمد3788

37دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىيادكار مصطفن حمةرةش552240

ن فاروق عبدهللا358841 38دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشةهير

39دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيين طه طاهر184528

40دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشوخة عمر عزيز27293

41دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشنو مصطفن رحيم3741

ن فرج3730 42دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزيان حمةحسير

43دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبه ناز احمد عبدهللا184543

44دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىليال عبدهللا رحيم82408

45دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنياز عثمان قادر3733

46دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىده شين عزت مجيد3721

47دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىده وه ن محمد محمد سعيد3757

48دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنارين جمال حارس3791

49دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكيالس سعيد احمد184513

50دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهالت محي الدين محمدلطيف82325

51دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزينب عبدهللا علي552252

52دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىفيان محمود احمد82359

و لطيف محمود552253 53دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهير

ن82337 54دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىئافان سيف الدين حسير

55دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبهره محمد حسن184554

56إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنرسين عزيز صالح3727

ي عثمان غفور82405
57إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىاشيى

يف3755 ن شر 58إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكشاو حسير

ن505420 59إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكولشن قادر امير

60إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىناسك عثمان قادر82396

61إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنرسين عبدهللا محمد3731

ين محمدعلي فتاح362304 شير
62إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيى

ن505433 63إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتارا رحيم حسير

64إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىدلخواز رشيد فتاح210079

ه محمود احمد3759 65إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسمير

66إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىساهرة حمة كاكةحمة184533

67إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنيان اسماعيل ابراهيم361947

ن82388 68إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىفخرية محمود محمدامير

1بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسيفر جمال عبدهللا82407

2بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىلةنيا احمد صالح3761



3بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيالن اكو حمةرشيد505518

4بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىديكان حمةرشيد قادر505541

 محمد صابر385353
ن
5بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىباق

الي رزكار محمد505550
6بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيى

7بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيين عثمان عبدالرحمن184507

8بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبروشة ارام غفور3767

9بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىلونا محمدعادل كريم184518

10بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىباخان كريم حمة184521

11بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىجنور فارس حمة385348

12بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسونيا عطا محسن82374

13بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكوفةند بختيار احمد505436

14بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيين كاوه رضا3722

15بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيين عطا حمة385405

16بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىالرا شوان محمود3745

ي وشيار فائق362338
17بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهيفن

18بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىئافان بهجت محمد82291

19بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتابان ستار حمة خان362285

بةرزين عمر علي505549
20بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيى

21بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكابن كمال احمد505543

22بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىفينا فهمي صديق3768

23بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهيفان قادر محمد505410

24بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىباال عمر محمود505500

25بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشارا ئوميد سليمان552238

26بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنياز عبدهللا احمد184611

27بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسه هه ند بارزان عبدهللا360713

ن عل3771 28بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتابلو ياسير

29بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنةوجوان عبدالرحمن محمود3746

30بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبيخال بارام درويش محمد82382

31بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىخونجة جالل محمود360525

32بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىوفاء حسن سعيد505538

ان فهمي صديق3794 33بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهير

ن184583 34بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزينب حمةعلي محمدامير

35بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىخور خوشناو جمال359356

36بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسارا محمد جمال3748

37بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشنيار ايوب مصطفن3782

38بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىئازيز عبدالرحمن رحيم385401

39بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبةناز محمد اسماعيل82284

ن ادريس مصطفن359515 40بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكةشبير

41بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىالوين جالل محمود385411

42بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهةرزين عبدهللا احمد184540

43بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىروزا رفيق محمد385382

44بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشةنة كريم سعيد184547

45بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىخيالن نامق قادر385412

46بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهاوناز هادي محمد359931

47بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسارا عزالدين مصطفن3793

48بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهازه عبدهللا علي3736

ن505536 49بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبنار رؤوف حمةأمير

50بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزينو سالم محمود3764

ن دارا احمد361609 51بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىئة فير

52بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزوليا طه سعيد385386

53بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشنيار محمد حسن184525

ي عبدهللا حمةسعيد505429
54بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىمةسيى



و محمد حسن184488 55بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهير

56دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيدا اسماعيل محمد505495

ن358940 ى كامران محمدامير 57دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبرسر

ن اراس محمد385398 58دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنكير

59دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسارا اوميد سليمان552237

60دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىروخسار احمد ابراهيم210127

61دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىالفه شدار عمر362399

62دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكوفار بختيار احمد505464

63دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشاكار عبدهللا عثمان385394

64دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشنيا عبدهللا عثمان3729

65دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىراز ازاد عمر184595

66دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىديدةن هادي محمد360289

ي مريوان جالل3795 شابي
67دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيى

68دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىلونا صالح عبدهللا505555

69دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسوما عزالدين مصطفن358628

70دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبيساران خالد حمةمراد505537

71دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىئةريفان دارا احمد82286

72دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىيرسى صفر رشيد385393

ي جبار علي82319
73دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىخوسر

 اكرم علي505419
ن 74دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىالفير

75دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىديارى خةشةو عبدهللا505542

76إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىاسيا كاروان هاشم505494

77إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنيشان كامل قادر552236

78إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىجوابن جمال عبدهللا3728

79إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىلنيا ئامانج جالل3770

80إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىلةنيا طيب مصطفن82261

81إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبةنياز بختيار احمد82385

ن362176 وان حسير 82إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىاالء سير

83إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىمهرةبان عثمان فرج505417

ن361843 وان حسير 84إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىاسماء سير

85إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهونيا محمود محمد355244

86إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنارين ريبوار محمود3742

ي عبدالسالم سعيد505455
ن
87إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتاق

88إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىديرين هادى محمد359179

89إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىمةستان نجم الدين عبدالمجيد505553

 اكرم علي505418
ن 90إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتافير

91إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبه ريز عبدهللا عمر184419

92إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشانو محمد توفيق184410

93إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىكازيوه شورش محمود82402

94إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىتازان عبدالسالم سعيد505424

95إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنزا نه به ز مصطفن505468

96إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىبةهةست بختيار احمد210113

97إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهونيا طيب مصطفن210096

98إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسونيا وهاب حسن184435

99إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىزريان صديق رؤوف552250

100إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشيين اسماعيل محمد505411

101إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىهاوزين دارا احمد210091

102إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىئاروز هيوا فريق82363

103إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىفيار دلير احمد361990

104إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىسومونيا بارام درويش محمد82380

105إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىجاوان زمناكو جالل505535

106إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىريزنة آزاد اسعد505551



ن فتح هللا عبدهللا505547 107بكالوريوس6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىنرمير

ة احمد محمد505469 108دبلوم6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىشلير

ة فائق مجيد505489 109إعدادية6- مركزالمدينة 21266السليمانيةأنيىاستير

1دبلوم عالي7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررضا محمدسعيد احمد3884

وان حمةعزيز محمودعلي409608 2دبلوم عالي7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسير

3بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسامان محمود صالح3814

4بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكراحمد رؤوف حمةرضا3870

5بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعلي عزيز كاكي82747

6بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكردلشاد حمةسعيد سليمان82677

7بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشوت صادق محمد82698

8بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرخليل رشيد كريم82680

ن3831 9بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعبدالرحمن رحيم محمدامير

10بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرغفور صالح محمود3850

ن جاسم499196 ش حسير 11بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهير

12بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعلي حمه محمود3824

13بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهاوزين مجيد نارص82709

14بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكراحمد محمد نورى82781

ن حمةرضا3803 15بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرقادر حمةامير

16بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكراسماعيل سعدى مجيد3898

17بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجمال محمود قادر432268

18بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركامةران عمر عزيز157657

19بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرطارق حمه رفيق محمد499220

20بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكراسو فائق كريم3862

21بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرامانج محمد محمدصالح3864

22بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكربختيار هادى حمةرشيد409629

23بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهةريم ابراهيم عبدالكريم439103

24بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركارزان محمد احمد82790

25بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرديوان حميد احمد3852

26بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسامال حمةخان عزيز82704

27بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهه ردي سالم محمد499169

28بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد كريم احمد409626

29بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركاروان اورحمن مجيد409544

ن499559 30بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسةربةست احمد محمدامير

31بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهةلو عثمان عبدالرحمن409519

ن جمال احمد439262 32بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرريبير

ن439178 33بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهيوا ابراهيم حسير

34بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشاسوار كريم سعيد3860

ن3822 35دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشفيق محمود محمدامير

36دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعزالدين عبدهللا محمد3841

37دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسوران عثمان رحيم432169

38دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرطه عمر عبدالقادر82697

39دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركاوة عل احمد431845

40دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرنجم الدين حسن غريب82738

41دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشهاب احمد رشيد409606

42دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسوارة عزيز حمةروستم3851

43دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهلكوت عثمان محمدصالح3890

يف كريم432165 44دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكربه ختيار شر

ن440221 45دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررزكار حمةعل سمير

46دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكريوسف محمود حمةصالح3810

47دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرديلمان حميد احمد3871

48دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاكو احمد غريب3815

49دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعثمان محمد حمةرحيم3872



ن514597 50دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسازان نوزاد محمدامير

51دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرارام رؤوف صالح3893

ن3896 52دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرنزار حسن حسير

53دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكردانا عمر حسن440180

54دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزانا خالد حامد499154

ن82730 55دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركةيوان كريم حمةامير

ن82691 56دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاالن غفور حمةامير

57إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرطه مصطفن عمر82774

58إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد رؤوف شيخ رشيد439070

59إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعثمان احمد محمد3848

ن مجيد82723 60إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجالل حسير

61إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجالل نجم الدين شمس الدين3892

62إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاودير قادر صالح499055

63إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرساالر محمدصابر سعيد82811

64إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسوران عمر سعيد82751

1ماجستير7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمالص عوال احمد157645

2ماجستير7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكروريا رؤوف محمود157448

3بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكردانا طاهر غالب432244

4بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجومان عل محمود289343

ن439724 5بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئوزين قادر حمةامير

6بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزيلوان محمد جمعة514606

كو مريوان رؤوف157651 7بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمير

8بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشاد ازاد عمر157465

9بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركه يوان ابوبكر كريم409521

10بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهيوا عمر عبدالكريم514601

11بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسورين حميد محمود432277

12بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشكار لقمان حمةغريب439059

13بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزامو هوشيار قادر82661

14بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركورش عمر علي431926

15بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهاوكار علي حمةرشيد432174

16بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرتوانا قادر محمد3839

17بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهاورى جمال عبدهللا82699

18بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسوران محمود سعيد3816

19بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرباخان انور محمود212161

20بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد عثمان قادر409618

21بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركامران احمد عزيز438985

22بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهيوا محمدسعيد محمدصالح432253

23بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد علي محمد499552

24بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررةوا عمر محمود212138

وان عمر حمةصالح3820 25بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسير

26بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركوفان كامران نضالدين499106

27بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئازوان محمد احمد82778

ن432294 28بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهيمن احمد محمدامير

29بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررةوةند ازاد عمر432152

30بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركريكار خالد علي432014

31بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرطه كمال محمد499483

32بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسلطان محمد كريم432213

33بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهلو عدنان محمدسعيد432264

34بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشخيل حميد محمود432276

35بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركةيوان محمد روستم432162

ن439123 36بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاالن مح الدين حسير

37بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئوزين اكرام محمود432286



38بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررزكار عبدالرحمن عمر432270

39بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسةرمةند محمد عبدالفتاح439683

ن499123 40بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرازين عثمان حسير

41بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكربةمو نضالدين علي157716

42بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهاوكار محمد حمةصالح3840

43بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررزكار عل محمد3857

44بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركوران كريم سعيد439287

45بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرريبوار بهاءالدين حسن157615

46بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاراس عبدالواحد صديق157540

47بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرفرياد انور محمود439215

48دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاري كريم محمد3865

49دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهيمن عثمان عبدالرحمن3842

50دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد علي محمد514191

51دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد عمر ابوبكر439445

52دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرخوكر خليل فتاح499069

53دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرريبةر احمد عل439347

ن كريم3836 54دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئارام حسير

55دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئةزدةر حسن محمد3887

56دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسوران حاكم محمدهادى439137

57دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشاكار صالح عبدالكريم157571

58دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرريكر محمد محمود212200

ن احمد157474 59دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرريدار حسير

60دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكربيالل احمد رؤوف439306

61دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرنهرو برهان رؤوف432163

62دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكربروا واحد محمد438962

63دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاريان جبار رشيد157504

64دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررافيار بكر محمد157597

65دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركامريز احمد عزيز157674

66إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرلقمان عباس حمه82791

67إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزانا رحيم رضا440422

68إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكراريا فريق فائق409638

69إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزيار دلشاد ابوبكر3846

ن157626 70إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكررفيق غفور حمةامير

وان فريق157133 71إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركاروان سير

72إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركوران فاروق رؤوف499422

73إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركارزين حيدر محمود212174

74إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرباوان غفور صالح440080

75إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرماكوان مصطفن محمد432282

وان محمد157225 76إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركارزان نوشير

77إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعلي عثمان محمدصالح82755

ن عل212187 ان حسير 78إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمير

79إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكردياري طه عمر3832

80إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئةشكان عمر احمد499588

ن محمد عبدالرحمن157694 81إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرريبير

82إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمحمد صديق علي499644

ن كريم صالح82785 83إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركةشبير

84إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرئاالن كمال حمةجميل432311

ان غفور صالح157109 85إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرمير

86إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزيار احمد مصطفن499189

87إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشاالو كمال حسيب157706

88إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرعلي عبدالقادر علي157494

89إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرزير علي عزيز82750



90إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرسلمان عبدالرحمن عمر82783

ن157703 91إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركارزان غفور حمه امير

92إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجاوان محمد عبدهللا432251

93إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرتيلةكو عبدالرحمن رحيم3877

ن احمد439886 94إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرنيشتمان محمدامير

95إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرهه ورامان جزا فائق440139

96إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجومان غريب سليمان440379

97إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكركارمةند علي عبدهللا409571

98إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشه نك نزار حسن3863

99إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرشاد عبدالقادر حمةصالح499213

100إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكردلفان نهاد عثمان156928

101إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكربيساران عمر حسن514169

102إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرباكو عدنان محمدسعيد432018

103دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكراراس محمود حمةصالح82793

ن3817 104دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرجيمن محمود محمدامير

ن احمد157168 105إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةذكرانور حسير

ين سلمان نجم الدين82658 1بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشير

2بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبه يمان ظاهر شاكر82716

3بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان حمة قادر432263

ن3861 ين جبار حسير 4بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشير

زيان علي محمدكريم3879
5بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

6بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكونا احمد رمضان82710

ن محمد439358 7بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسازكار حسير

8بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتافان توفيق محمدنوري157011

9بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئاورنك احمد مصطفن439402

ن499669 10بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهاوزين عثمان حسير

11بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخةالت حسن رسول499218

ن82640 تةرزة علي محمدامير
12بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

ن محمد رحيم82728 13بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنرمير

14بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجنور جالل صالح3821

15بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهوزان رزكار رفعت439008

16بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجيا جمال محمد432246

17بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتافان مصطفن محمد432249

18بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزريان ابوبكر كريم3806

19بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىباخان جالل محمود82724

20بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىلينا احمد نوري499226

21بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزينو محمود احمد82792

22دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجرو عمر صديق3813

23دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكةشاو صالح مارف3866

24دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبناز محمود حمه157482

25دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنهايه ت فتاح كريم3823

26دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبيمان عمر حمةكريم3874

27دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديرين خضن ففى اسماعيل157634

28دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىفرميسك محمدنجيب احمد3895

ن عبدهللا3834 29دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهاوناز حمه امير

30دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنو عبدالكريم محمد3802

ة حمةغريب رحيم82732 31دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىمنير

يف3882 32دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبيان صالح شر

33دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبيمان رمضان قادر3867

يف3849 34دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىامينة عبدهللا شر

ن عبدهللا432300 35دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزكيه حمه امير

36دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوالله حميد محمود82744



37دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىليل محمود حسن157526

38دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىباخان عبدالقادر خرسو3889

39دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبيكرد غريب فتاح82786

40دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتارا فؤاد عمر409613

ن حمة82685 41دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان حمةامير

42دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىروناك حمه صالح عبدالقادر3838

43دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىليمو ساالر كريم157073

44دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتابان لطيف كريم431992

يف431848 ية صديق حمةشر 45دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخير

46دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشكرية رشيد كاكةسور3873

ن حمةكريم3854 47دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبناز حمةامير

كوجر حمةعلي عبدالكريم499182
48دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

49دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىناسك كمال احمد499077

50دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبروين محمود شاسوار3899

51دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشكول فائق عزيز439243

52دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهه ريز رحيم حمه82797

53دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىريزان حمةرشيد احمد3853

54دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيالن محمد قادر157701

55دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشادان جمال جالل157558

و صابر حسن439297 56دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهير

ان أبوبكر حمةرؤوف82651 57دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسير

58دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىفينوس علي حسن3835

59دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكةشاو عزالدين نوري3809

60دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشةونم طاهر محمد3800

61دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجاوان حمةصالح عزيز212168

62دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتريفة جالل عبدهللا3828

63دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجرا جالل قادر3829

64دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجيا محمود حمةرشيد499063

65دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسازان عمر سعيد439161

66دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوردستان انور ابراهيم82796

67دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجرو حسن احمد433789

ن فرج499140 68إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىروشنا محمدامير

69إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنعيمة نامق احمد3856

ن محمود حمةصالح82707 70إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنازةنير

ن432027 ة محمود محمدامير 71إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسمير

72إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيشو فؤاد محمود3855

73إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشةهال كريم عيىس440393

ي لطيف عارف431869
1بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىده شين

ن498901 2بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىفرميسك واحد حمة امير

3بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىلوزان عبدالرحمان ابراهيم212197

ن157687 4بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجنار عثمان حمةامير

5بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالنة محمد رؤوف439146

6بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئةلوةن صالح محمد176845

7بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىلةنيا نوزاد محمود3876

8بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالنة حسن احمد3900

9بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهوزان عمر حسن499174

ن432141 10بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالفان كريم حمةأمير

11بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخه ندة عثمان كريم409549

12بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكولشةنك فائق عزيز439252

13بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهاودةنك برهان حمةخورشيد432241

ن عزت جالل3843 14بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئةفير

ن محمد غفور439091 15بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنازةنير



16بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنسيبة عمر حمةصالح439016

يف318914 17بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىريزين عبدهللا شر

18بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىدريا عل عبدهللا439981

ن215400 19بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكةزان قادر محمدامير

20بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخوشكان اسعد صباح409644

21بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجاوان احمد عزيز82759

22بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيواز طه حمةرضا431821

23بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبةيام عثمان احمد432297

24بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشةيدا عثمان قادر157722

25بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهريز سليمان احمد409555

26بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىساية عمر اورحمان157731

27بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىروزا لطيف محمود3891

28بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالنة عبدالسالم عزيز3888

29بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىباخان محمود روستم409520

ن440449 30بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشارا نريمان محمدامير

31بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشادى احمد رؤوف440301

ن عبدالرحمن عمر439365 32بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنرمير

ن كريم رسول157408 33بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيلير

34بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبسوز احمد كريم432278

35بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهاوزين رزكار حمةعل157258

36بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهةست توفيق محمدنوري432167

37بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبهار اسعد صالح409614

هةالله علي حمةصالح3894
38بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

از توفيق مصطفن157587 39بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشير

40بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبهار كمال حمةجميل432147

ن عبدهللا محمدمراد3805 41بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنه رمير

ي كمال حمةجميل432312 بينابي
42بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

43بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىريزنة محمد جمعة514594

44بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوزان عبدالرحمان عمر82808

45بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىمزدة محمود فاتح439487

ن499044 ديكان علي حمةامير
46بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

47بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنيار جالل كريم409631

48بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىميهرةبان عبدهللا توفيق440258

شيماء علي طالب432199
49بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

50بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجومان فرهاد صالح409538

51بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوزيار عمر حمةكريم432260

52بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجاوان محمد محمد صالح432195

و نريمان محمد439871 53بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهير

54بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىلرين هادي عزيز432274

55بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىلةنيا فريدون فايق439209

56بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشانو قادر احمد157620

ن جالل محمود82671 57بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيلير

58بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشاكول جمال قادر432168

ن جزا عبدالفتاح82560 59بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئةفير

60بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىدةريا عثمان عل411735

61بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخةالت عثمان كريم431936

62بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوردستان شاهوار محمود82581

يف3897 63بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيشو مهدى شر

64بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوشاد سامان محمود3875

ن محمد499386 65بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزينو محمدامير

66بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجاوان انور محمود499205

67بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىمافيل جزا قادر3859



68بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتريفة عبدالواحد صديق212147

ان شهاب عل438912 ن 69بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهير

70بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجوانيتا عمر محمد439428

71بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجراخان وريا محمدسعيد82705

سازكار محمد علي499059
72بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

73بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكه شاو كاوه كريم439820

يف432159 ن شر 74بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوميا حسير

75بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبةيمان بهاءالدين عارف157681

76بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان انور محمود157564

ن439171 تافكة علي محمدامير
77بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

78بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان عزيز صالح438920

79بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشاناز عبدهللا محمد439324

80بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالنة بختيار فرج432283

81بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشةنكة كريم عيىس438996

باخان والي علي438893
82بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

83بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتازان احمد فقيمحمد439113

84بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديانا فريدون فائق499455

85بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسنور عارف رسول432261

ن438973 86بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىداليا غفور حمةامير

87بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيشو فتاح عبدهللا157751

88بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزاكروس عبدالرحمن رحيم82571

89بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشةيدا ئاوات فرج432227

90بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوردستان نورى مجيد432218

91بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىويدا طاهر مجيد499111

92بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسازان ستار حمةصالح409531

93بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىروزا شدار عبدالرحمن3826

94بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالفة حسن احمد3818

95بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىليفو هيوا محمد439391

ن محمد157534 96بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسازان حسير

الفه مكي شهاب409619
97بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

98بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنوا واحد رحيم3901

99بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان انور احمد157095

100بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشاز محمد صالح439226

101بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوفان بهاءالدين عل3819

102بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكال جزاء احمد212202

103بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخرمان عثمان كريم409527

104بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيماء فريق فائق499129

ن محمود409641 105بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزريان حسير

ن431803 106دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيشار محمد حسير

107دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديرين جزا نامق432302

108دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكةشاو عمر معروف499611

109دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديا كوردستان عزت3847

ن3845 110دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهة نا محمود محمدامير

111دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسكاال احمد مجيد432257

112دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخةرمان عبدالقادر عبدالرحمن431857

113دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوزيار سامان محمود3808

114دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىمرواري سامان مصطفن82693

يفان جمال جالل513202 115دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبير

يف439376 و عمر شر 116دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهير

ن409622 117دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكزين عبدهللا حسير

ان قادر محمد212186 ن 118دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكير

119دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالوين فريق فائق499313



جاوان عثمان علي212181
120دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

ن432309 121دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنيار منظر محمدامير

122دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهاوناز لطيف محمد409639

123دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان جالل عبدهللا3827

124دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسيفان محمد محمدصالح432248

125دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىازيز لطيف محمد409624

126دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجرو سالم عبدهللا157577

ان لقمان عبدهللا499100 ن 127دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكير

128دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتافكة انور عبدالعزيز157604

129دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا محمد439312

130دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبةريز عمر حمةرشيد432306

131دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان طاهر جالل3844

132دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىرووبار بكر محمود82764

133دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديمةن كريم احمد3869

134دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديمةن كريم سعيد3878

135دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكنار حمةعل فتاح439201

136دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىورا حسن صالح432164

ن اراس عمر82655 137دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئةفير

ئ كامل احمد432307 138دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىده شين

139دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان محمود صالح432083

140دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىباخان حمةجان حمةكريم438944

141دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىرينما رؤوف كمال432170

142دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهةنار الوة محمدصالح432166

143دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىروشنا ساالر حسن157512

144دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشونك محمود فاتح82649

ان جزا رضا432177 ن 145دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكير

146دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزيان محمد غفور535370

147دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجيا طه غريب439472

148دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىرةوةز محمود عبدالكريم439274

149دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزيار كاوه قادر288211

150دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان رؤوف محمد82740

151دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشاجوان جمال قادر3804

152دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشوخان خدر احمد431890

153دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوزيار جالل كريم3801

154دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان جمال عزيز432210

155دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالنه لقمان حسن431980

156دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكارزين سوران احمد212175

157دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتريفة كمال عبدهللا432289

158دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتانيا عل احمد499200

159دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىاوات شهنك مولود3798

160دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكويستان عثمان حمه سعيد432187

161دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالنه عبدهللا رؤوف82689

162دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىليل فيض هللا صابر3799

ن439637 كةزال علي محمدامير
163دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

164دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالوين محمد سالم432032

سانا اكرم محمدعلي431914
165دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

166دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشارا كمال رشيد432291

167دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزريان عمر ابراهيم439193

168دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسافيا جالل محمود3811

ن محمد499412 ان محمدامير ن 169إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكير

170إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىديية دلير عمر157640

171إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوزيار صالح قادر82803



 علي محمود499321
ن 172إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالفير

وان جالل499086 173إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنىه شير

174إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشةنك فرهاد احمد432171

175إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكةزان عثمان محمد3880

176إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان كمال حمةجميل432304

177إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجوانه عل حسن3825

178إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجوانة كمال غيدان82771

179إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشاكار ماجد خضن431763

180إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىويزدان محمد صالح440411

181إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيوة احمد نامق432008

ن212152 182إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىدلنيا جالل حسير

183إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىناسك احمد محمدرحيم439459

184إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنويكار رحمان مصطفن82683

185إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشه يدا عادل كريم432308

186إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسافو كامران كمال431918

187إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتافكة اكرم صالح157519

ن حمة157549 188إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىساوين نجم الير

189إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالوين بختيار فرج157211

سازكار علي نوري431906
190إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

مستان برهان علي3812
191إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

192إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىخيالن صالح قادر82800

193إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىلنيا كاوه قادر157193

194إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنوا عثمان احمد499255

ن514556 195إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبرزة ابوبكر محمدامير

196إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيدا صابر قادر3885

ساية صديق علي431931
197إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

ن212194 198إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنيا قادر حمةامير

ن3881 199إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشانيا سةردار حمةامير

200إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىالفه اميد داود212130

201إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشاجوان ماجد خضن431758

202إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسانا جالل محمود432156

203إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسازكار عبدالرحمن عمر440019

ن409609 ن عبدهللا حسير 204إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنكير

205إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشانيا جالل نجم الدين3868

206إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنيار صالح قادر212179

207إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئازيز ئاوات حمةصالح440362

208إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتارا بهاءالدين ابراهيم432001

209إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوما عبدالرحمن نوري440027

ن440053 ئه زين علي محمدامير
210إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

211إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهاوراز احمد محمود432180

212إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتريفة عمر محمد431794

213إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشادية عثمان قادر431828

214إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبانو عثمان كريم431956

 جمال علي439927
ن 215إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىدلير

216إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئيال اسو احمد499117

217إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئاسودة انور حامد499093

ن432295 218إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسوزيار رحيم حمةامير

219إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئارةزوو كمال مصطفن431997

220إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىساية عبدالقادر حمةصالح499158

221إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنو جزا فائق440124

222إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسونيا انور عل212188

ن رشيد فتاح499633 223إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسولير



224إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنورا عثمان احمد499678

225إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجنار مهدى كريم82666

226إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىداستان شاهوار محمودعل212190

227إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىيرسى مشير توفيق431986

و لطيف حمة3830 228إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهير

229إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىسارا محمد عمر514224

230إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنور صباح نجيب157085

بينابي رزكار حمةصالح157417
231إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

ن432205 232إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىروزى فريدون محمدامير

233إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشيما فرهاد عزيز432025

234إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيفن هيوا عمر432272

ن شفيق محمود544900 235إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىهيلير

يف3886 236إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىتارا عبدهللا شر

سونيا اكرم محمدعلي513217
237إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

238إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىئافان جمال عبدهللا212143

239إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنفار محمود مصطفن439910

سيفان نجاة علي438931
240إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

241إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنيان اورحمن مجيد499211

242إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزينو حسن حمةصالح82675

زيالن علي عزيز82767
243إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

244إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىشنيار كامل محمد439025

245إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكوشةن ارسالن محمد3858

ن كريم3837 246إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىنياز حسير

ي هوشيار فرج157240 جوب 
247إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

ن432172 248بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىجوان جزا امير

نيكار علي كريم409634
249بكالوريوس7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيى

 علي439338
ن 250دبلوم7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىبهرة حمةامير

251إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىكويستان احمد مصطفن440159

252إعدادية7- مركزالمدينة 21267السليمانيةأنيىزيان اسعد محمود3807

ن حمةصالح409495 1ماجستير8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركوفار حسير

2بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررزكار محمد بايز75029

3بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشود عبدالجبار صابر342260

4بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررسول علي رسول73582

5بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعبدالواحد صديق عزيز409497

6بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنامق عبدالرحمن عبدهللا122335

7بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررفيق صالح كريم73795

8بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشاخوان رحمن عبدهللا220972

 علي كاكعبدهللا342373
ن 9بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرياسير

10بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعثمان عمر فرج73766

11بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرلقمان حكيم سعيد220977

12بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراوميد عمر محمد515530

13بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشاهو صباح محمد7680

14بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردلير عبدالقادر حسن357948

15بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعادل توفيق محمد342269

16بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركوزين بةختيار قادر240879

17بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربرهةم محمود علي342253

ن قادر122304 18بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركامل حسير

19بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررزكار سعيد خوامراد235206

20بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسه ركه وت محمدجزاء حسن7667

21بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنةوزين هاورى عزيز122409

ن341484 22بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردارا رؤوف حمةامير

ن محمد358390 23بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفرهاد حمه امير



24بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزاهير غفور قادر75059

ن عبدالجبار صابر358757 25بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسفير

26بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرتوانا كريم عبدول75310

27بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزانا محمدظاهر احمد7685

28بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربشتيوان ساالر عمر235203

29بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد توفيق فتاح73760

30بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراسماعيل حسن صالح73968

31بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئوميد علي حسن358884

32بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةختيار رؤوف عزيز75151

33بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشور عثمان نوري75064

34بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنزار طيب سليم358937

ن توفيق122584 35بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربه همن ياسير

36بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرازاد جليل محمد75073

37بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاري رؤوف احمد122638

38بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراريفان عثمان احمد515868

39بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراكرم مينة خضن7678

40بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاريان عثمان حسن7699

ن صالح73789 41بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردلشير حسير

42بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعزت محمدصالح كريم7599

43بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردانر رؤوف احمد220951

44بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعثمان ابوبكر سعيد515886

ن73616  حسير
45بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرلطيف مصطفن

46بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربروسكا فتاح حسن122595

47بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسةروةر انور علي358122

48بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرقارمان محمد محمود518419

49بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردرةو عبدالقادر محمدرشيد122572

50بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردانا جالل فرج342138

ن احمد342241 51بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرطه ياسير

52بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربرهان عمر سعيد358987

53بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرجمال عل احمد122512

54بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشود عزيز رؤوف220992

55دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرلقمان احمد محمد358871

56دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسه ردار محمد قادر7625

ن احمد7689 57دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسةردار حمة امير

58دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردانا قادر عزيز7706

59دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربه ختيار احمد محمد358572

60دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراركان حمةعلي حمةسور240704

61دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد صالح221044

62دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرجزا محمد عبدالقادر358020

63دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعادل محمد حمه صالح515429

64دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشمال رحيم رسول221040

65دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعمر وهاب حمةغريب342322

66دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرارى محمد عمر342125

67دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراسماعيل حمةصالح محمود235314

68دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعمر عبدهللا رحيم358918

69دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررفيق حمةفائق سعيد341747

70دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرخالد كريم رحيم235213

71دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربيين قادر صالح342181

72دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربرهان حمة سعيد409504

73دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفريدون محمدسعيد محمدغريب341737

74دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردانا رسول محمود342186

75دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعادل نضالدين محمد7707



ن كريم7669 76دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفهمي محمدامير

77دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربشتيوان خليل رسول357268

78دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد طيب صديق515805

79دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحسن علي مال عبدهللا75156

80دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربيستون عبدهللا احمد7702

ن محمد535813 81دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربهمن محمدياسير

82دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمود سعيد احمد7681

83دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررفيق حكيم سعيد122310

84دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةيان احمد عزيز221019

85دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزانا حمةرؤوف فتاح352297

ن مصطفن235306 86دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرروشنابي ياسير

ن515872 87دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسامان حمةرحيم امير

88دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاراس عارف محمد220975

ن122517 89دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهونةر محمد امير

90دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرلطيف عبدهللا محمدسعيد7614

91دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةخشان احمد عزيز220940

92دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرازاد حمةحسن رةش7640

93دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةرهةم شدار سعيد7656

ن كريم7663 94دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهاوري محمدامير

ن عبدهللا7693 95دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركارزان حمه امير

96دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنه به ز صادق شفيق220949

97دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكريونس محمد سعيد358506

98دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهاودةم سالم محمد355988

99إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفريدون زيرةك نوري122367

ي قاسم7700
100إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركمال تفى

101إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرساالر حمةرشيد كويخاحسن73838

102إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسالم محمدصالح كريم7558

103إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركامل حكيم سعيد73880

104إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاكام محمد كريم220953

1بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئامانج كمال عبدهللا341453

2بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهةزير عادل احمد515377

3بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردابان عبدهللا عبدالرحمن75233

ن عزيز518163 4بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردانا حسير

ن حمة حمةكريم122415 5بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرياسير

6بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرديدةن حسن قادر7578

7بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكروريا عمر مالعبدهللا235201

ي محمد حمةرشيد7713
8بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرراسيى

ن سليمان قادر358362 9بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسةفير

10بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرره نج درويش علي342160

11بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرديدن فاروق محمود515810

12بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرالوكو شوان حمةفرج235270

13بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد صديق حسن73670

14بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشاديار علي عبدهللا221030

15بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرريكار بهاءالدين نضالدين235254

16بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزير طارق علي7643

17بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرريكار محمد فتاح7610

18بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد قادر رشيد358626

19بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزانيار خليل حمةصالح342146

20بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد مصطفن محمود7687

21بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربروا ارام محمد353244

ان جمال ابراهيم409499 22بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمير

23بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عمر محمد341899



24بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهينه ر واحد رحيم220990

25بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةهات رفيق كروش235303

26بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد حمة رؤف فتاح7711

27بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشوانه نورى فارس75277

28بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاودير زين الدين صالح221031

29بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرموس محمد حمةرضا518377

ن احمد122558 ن ياسير 30بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةهير

31بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسةركار محمد صالح342117

ن220964 32بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عمر حسير

33بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربه ياد رفيق كروش341834

34بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزةردةشت كامران احمد358183

35بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشكار جبار ابراهيم341880

36بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكريوسف نوري سعيد341539

37بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمةشخةل عبدالواحد صديق409349

38بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهه ستيار عبدالرزاق احمد235311

39بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنه به ز حمةسعيد علي515741

40بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةرهةم طيب يونس355197

41بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عثمان رووف515807

 محمد علي357833
ن 42بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررافير

43بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعلي ابوبكر صالح341524

44بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرتوانا محمد كريم341824

45بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشكار ابوبكر نوري342089

46بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكردانيار غفور وستاعل235268

ن7661 47بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهاوكار لطيف حسير

48بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراحمد عمر وهاب341872

49بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربراق احمداسكندر اسماعيل73914

50دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرياد دانا قادر7590

ان محمد حمةعلي358793 51دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمير

52دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشوان كورده رؤوف7552

53دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرامير جبار خماس358514

ن351944 54دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرديوان هالل حسير

55دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراسماعيل جمال عبدهللا342361

56دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربه يام محمود سعيد221049

57دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرديلمان سعيد روستم75209

58دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةشدار خالد عل221053

زا73953 59دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عثمان مير

60دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهيمن عادل احمد515746

61دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررةهيل فالمورز محمد7691

62دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد جليل روستم74726

63دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرريي  نزار عزيز220994

64دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركوران محمود حميد7709

65دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركوشةت طيب يونس515891

66دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنةوزين صالح نوري221050

67دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عثمان حمةخورشيد409362

68دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرحاتم علي برزو358544

ن محمد341589 69دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاري حمةامير

70دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسةرهةنك احمد حمةفائق122372

71دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشادمان سعيد روستم75220

72دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد بارام رحيم341778

73دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشاديار خرسو قادر75285

74دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمسعود لقمان صابر341553

ن409498 75دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركاروان محمد امير



76دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد هدايت قادر432373

77دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهيدى عمر علي7567

78إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرجينةر عمر مجيد122526

79إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكريوسف حسن عبدالكريم7580

80إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرسوز خالد احمد122381

81إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركاروان صالح عزيز410670

ن احمد122330 ن ياسير 82إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئامير

83إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرريي  عادل توفيق518346

84إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررةوةز زاهر مصطفن122488

85إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهةزير هيوا قادر515262

86إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررةوةند ساالر محمد515281

87إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشازيار جالل احمد235267

88إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزير طه قادر73607

ن73430 89إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئةرشنك اركان محمدامير

ن518259 90إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد فاتح محمدامير

91إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرحيدر احمد حكمت518431

92إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفؤاد ناظم حسن122582

93إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عادل محمدفرج341495

94إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاريز احمد حمة409509

ن توفيق75241 95إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهونر ياسير

ن515364 96إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكريادكار رضا حمةامير

97إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربةشدار وهاب عبدالفتاح355213

98إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد عثمان حمة515386

ةو محمد علي122476
99إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربيرسر

100إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد لطيف احمد358427

101إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرجومان محمد رؤوف355493

102إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرباكو كامران سعيد354839

103إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشود جالل حمه غريب515268

104إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهوزيار جالل احمد235264

105إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراريان مصطفن حمةرشيد235288

106إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئامانج عبدهللا محمود341501

ن عثمان352430 107إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكراسماعيل ياسير

ن حمه رشيد75163 ن ياسير 108إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركاربير

109إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرنهرو اسماعيل صديق75179

110إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد ابوبكر مصطفن73727

ن كريم7671 111إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرهيمن محمدامير

112إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرجاوان صابر فائق352031

113إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزانا عثمان حمة515443

ن515554 114إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزير صديق حمةامير

115إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكررابةر نضالدين حمةصالح7569

116إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفه رزين كامل لطيف235333

ن220942 117إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزييار صديق حمةامير

ن جالل حمةسعيد7644 118إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزافير

ن محمد122587 119إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرئاران حسير

120إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرزيوار جالل حمةسعيد342386

121إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرخيالن رضا محمود356045

122إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمحمد ظا هير عل220967

ان عبدهللا محمد235292 123إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرمير

124إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربلند رفيق حمةفائق409386

125إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرامير عمر وهاب342310

126إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرشادان عثمان احمد354001

127إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعبدالقادر اراز عبدالقادر342154



128إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكركوزير عبدهللا جبار7688

ن محمدحسن كريم518154 129بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرحسير

130إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعلي مجيد احمد356412

131إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكربهاءالدين عزيز رؤوف518400

132إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرظاهر محمدصالح احمد75053

133إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرعادل احمد فرج358831

134إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةذكرفاضل احمد صالح409510

1بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنهايت علي رحيم342282

ي220983 2بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناسك صابر حاج 

3بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبروين كريم محمود220948

4بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشلير احمد محمد122553

ن الدين7701 5بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبهار محسن عير

6بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسارا توفيق احمد341709

7بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبهار رؤوف فارس7673

يف7683 ي كةرد عبدول شر ب 
8بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

تارا جمال محمدعلي357962
9بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

ي كمال احمد220965
10بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةشين

11بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناز صابر حسن74368

12بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريزين محمد محمود7650

13بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىداليا عل صالح7658

14بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمهابات عمر قادر7705

15بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكواللة حسن نوري342168

ن كريم7654 16بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديمن محمدامير

17بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسةيران جهانكير عبدهللا75268

18بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشهالء كريم جانكير409490

ن342209 19بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروزكار خليل حسير

20بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبه فرين سامال احمد220996

21بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخاالن جليل روستم7620

22بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريزين عزيز رحيم515758

23بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنو عبدهللا علي7659

24بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشةوكار صابر خورشيد118547

25بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةناز رسول عبدالرحمن7646

26بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهيوا جمال احمد73709

27بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىفاالن لطيف طاهر73500

افان حمةعلي احمد73699
28بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

29بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةريا صالح عزيز410665

30بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيان طاهر عمر358338

31بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمها حسن نوري355052

32بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشيالن لطيف عينالدين122467

33بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهاوزين ابراهيم مصطفن73817

34بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروزان رؤوف عبدهللا122324

35بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساكار ابراهيم محمد221005

شوخان علي محمد7564
36بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

37بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريواس محمد عزيز221035

38بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشيالن طاهر سعيد220952

39بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتريفة حمةخان احمد7576

40بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهيشو جوهر عمر75172

41بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئيفا ن قادر صالح358171

42بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسونيا عمر صالح409505

43بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروشنا نوزاد ستار354142

44بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزنوير عمر ابراهيم515324

ن220962  امير
45بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجيا كاكةرةش ففى



46بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبنار صالح عبدهللا73907

47بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبخشان عثمان حمةجان74345

48دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزارا كردش رحيم73372

49دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشلير هادى كريم432372

ن محمد غفور73867 50دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنرمير

ن7592 51دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكار عثمان محمدامير

52دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوه عثمان قادر7612

ن515923 53دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنجوى احمد امير

54دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاال لطيف طاهر73438

ديمه ن علي نوري122538
55دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

56دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناسك احمد عبدهللا73847

ن كريم رسول7692 57دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنازةنير

مليحه علي محمد221021
58دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

59دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةناز فائق غيدان7556

60دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنو عمر فرج515794

61دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكشاو فتاح نوري7698

62دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكونا نامق توفيق122309

63دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشهال مجيد محمد75331

64دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناجيه عمر معروف220963

65دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنو ابراهيم نوري515827

هرمي زين الدين سيف الدين73572
66دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

بيان حمةعلي محمد74747
67دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

68دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروناك محمود محمد235205

69دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسناء احمد فرج358973

ن حسن220986 70دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبناز حسير

71دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبه رزين عبدالرحمن ابراهيم358856

72دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنخشوان شدار محمدصالح354586

ن221013 73دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسنور قادر محمد امير

و علي مصطفن235211 74دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهير

75دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشكول محمود عبدهللا341720

76دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروبار كمال محمد355699

77دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالماس علي رسول409483

78دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهاللة محمد نجيب221046

79دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنازدار قادر حمة7690

يف235329 80دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسةالر عبدالرحمن محمدشر

81دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةهره عبدالرحيم احمد7703

ن75084 ن حمةحسير 82دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزان حمةامير

ة حمة زيدان سعيد341767 83دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمنير

84دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتارا بهاءالدين مجيد7606

85دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكونا عمر محمد433805

86دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشهال جعفر خالد515897

87دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشه هال محمد حمه صالح7632

88دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريزان خالد نورى74362

89دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنياز عزيز فتاح122377

90دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبروين طيب رضا358487

91دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيان مصطفن حمة73943

92دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبيخال صالح كريم73980

 حمة علي73598
93دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىاشيى

تابان محمد علي409511
94دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

95دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاواز سليمان احمد73688

زيان علي كاك عبدهللا358008
96دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

97دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكةشاو ازاد بكر7588



تابان علي مه ال  عبدهللا515756
98دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

خندة محمد علي341906
99دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

100دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىفينك محمد معروف515764

101دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةناز احمد عزيز7574

102دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاشنا فتاح محمود235259

ون رفيق رؤوف515899 103دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبير

104دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكار مصطفن محمود7648

105دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىاواز رؤوف فارس7608

106دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدلوفان فائق غريب358555

107دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهوار محمود حميد7665

108دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجرا خرسو قادر74357

109دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمهسيى شوكت حمةصالح7594

110دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشارا صديق صالح353542

111دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدرخشان محمد صالح220974

112دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيان عمر محمد7554

113دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزوان احمد معروف7638

شوخان عمر علي409514
114دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

115دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناسك محمد فرج518218

116دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتةرزة رحمان عزيز73739

117دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبخشان حسن غوالم515941

شكول احمد علي221007
118دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

ن احمد حمةرضا75213 119دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشةهير

120دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسعاد نورى فارس75297

121دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهوار بارام احمد341639

122دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناز عمر محمد75107

123دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروخوش عثمان كريم358595

124دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزان بكر محمد358348

125دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمريم احمد ففى مصطفن73404

126دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىفريدة احمد ففى مصطفن220957

ة محمد بايز352570 127إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسمير

128إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكالويز عبدالكريم عل358579

ي221037 129إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوبو صابر حاج 

130إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروخوش صالح عبدهللا7653

131إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىفاطمة احمد خدر7596

132إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزان احمد سليمان122340

133إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسةيران جمال احمد73931

134إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىثانيه ابراهيم احمد535800

135إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةسوز انور طه409491

136إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبيان عل محمد7630

137إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىناسك غريب عزيز221004

138إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالوند مجيد اسماعيل515463

ن122459 ن حمةحسير 139إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهناء حمةامير

140إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجنان محمد عمر515330

141إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخان فاتح رمضان341518

142إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةاللة محمد احمد220941

ن221011 143إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبروين عبدهللا حسير

144إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجنار محمدرشيد عمر358724

145إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىعائشة قوربابن صالح220980

146إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسةركول قادر عبد الكريم122356

ن409396 1بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساية حمةجزا محمدامير

2بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةنار صالح عبدهللا122319

ن220955 3بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجنور احمد حسير



4بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةري محمد احمد515819

ي حسن عثمان341559
5بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاشيى

6بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلةنيا هيوا محمود75137

7بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزى جالل حمةغريب515360

8بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكا كامران كمال341546

يفان مصطفن حمةرشيد7708 9بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبير

10بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوهر جمال جعفر7628

11بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلينا دانا نوري221000

12بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنياز رضا صالح7626

ن هيوا صالح409486 13بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفير

ن مصطفن515939 14بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجاوان ياسير

15بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةيوةست ساالر عمر157623

16بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىباخان جمال محمدصالح409482

17بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجوان روؤف عارف122637

18بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكا هزار عمر342228

19بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاكول غفور مدحت515759

ن122494 20بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبيستان بةرزان حسير

21بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديدةن هادى احمد515761

22بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكه شاو رؤوف كريم7582

23بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلينا نوزاد حمة73831

24بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةنار جمال صالح358453

25بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوالن لقمان صابر74013

26بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخ ريبوار محمدرضا358619

ن محمد75098 و حسير 27بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهير

شيالن ظاهير علي220959
28بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

ن73811 29بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسنور عمر حسير

30بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمهناز عزيز احمد342216

31بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةيام نوري سعيد341851

ن روستم7615 32بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبزار حمةامير

33بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشانو محمد فتاح75198

ان عبدهللا احمد73989 ن 34بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكير

ن409503 35بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكاشمة محمد امير

ن358040  امير
36بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةوار كاكةرةش ففى

يف مهدي409469 37بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنسار شر

38بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريزين محمد احمد75227

39بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةنار جعفر سعيد341507

ان رؤوف حمةعارف355387 40بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهير

41بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزوان كاوه احمد518411

42بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسيالف فاضل احمد355347

43بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهدى محمود حسن515773

44بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشانيان كامران لطيف358133

45بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنةواز غازي برهان235265

ن نورى فارس73677 46بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىرةنكير

47بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوردستان صادق شفيق518200

تارا عمر علي7605
48بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

49بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتارا كمال رحيم341860

50بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالنة هيدايت قادر7571

ان قادر شاسوار409473 ن 51بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكير

52بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكةزان عثمان محي الدين515728

 صالح341613
ى
53بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوالن باق

54بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىده رون رؤوف محمود235217

55بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتازان محمد سعيد358305



56بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزان يوسف سعيد122613

ن سالم محمد358710 57بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفير

تابان محمود علي515879
58بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

59بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكلينة ابوبكر صالح341531

60بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىرويدة عمر رسول409440

61بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىامينة رؤوف محمود354712

62بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوفار انور جالل7618

63بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجوان قادر شاسوار409470

64بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبةهار عمر رحيم358735

65بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسناء رؤوف فارس7617

ن عثمان احمد515421 66بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسافير

67بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتابان زاهير حمةرشيد515407

68بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروزان حمةرؤوف محمد235274

69بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجومان عبدالرحمن احمد341727

ي محمد220956
70بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاوارة محمدصالح ففى

71بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكار عبدهللا عمر342264

72بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسيفةر انور حمة73420

73بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزيكال ابراهيم قادر518385

74بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهاوناز فاضل بارام515734

75بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوردستان حمة قادر341809

76بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبه يام فاضل احمد73515

77بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديكان عمر عزيز409355

سوما اميد علي409496
78بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

79بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشلير كمال عزيز73859

80بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتافكه عمر رحيم515904

و علي عارف357864 81بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهير

يفان قادر شاسوار409366 82بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبير

بينابي حسن عل341473
83بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

84بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىاية جاسم حمةجان72313

85بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجاوان خليل محمد7616

86بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخان برهان عزيز122522

87بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخان حمةحسن رةش220954

ى شدار مينة358372 88بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبرسر

89بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكامروز ابراهيم احمد220961

ي قارمان احمد515881
90بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةشين

91بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاواره محمد مصطفن409360

92بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهيشوو محمد محمود235339

93بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدية فريدون زيرةك515294

ن عمر قادر358398 94بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسولير

از عثمان رشيد235343 95بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشير

96بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةناو اسعد احمد221015

97بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسارا هادي داود409492

98بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنو محمود حسن358327

99بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسايه ن جالل حمه غريب515777

100بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجرو ابوبكر كريم73894

101بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديية فريدون فتاح342222

102بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلينا احمد خضن515859

103بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوكار حمةصالح مجيد7603

104بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجنار ابوبكر نوري409481

105بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزيان عبدالرحمان قادر73491

106بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزينو كمال عمر354688

107بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهدى عل حمةسعيد341479



ن235297 108بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمزدة بكر حسير

109بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالنة مريوان حسن515767

110بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجاوان وريا حمةخان409501

ن عبدالمناف احمد353427 111بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةفير

ن قادر احمد341789 112بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشةهير

113بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاكول حمةرشيد محمود220947

114بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجيا جمال محمود409507

115بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهانا حكيم صالح515937

116بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجوانكار جبار جمال409475

117بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبه فرين رشيد اسماعيل342175

118بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريناس عثمان احمد409515

119بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنيار ابراهيم اسماعيل7584

ن فرج515743 120بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيان امير

121بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكازيوة بةختيار قادر7651

122بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاسيا حمةسعيد محمد342379

ن مصطفن355447 123بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفة ياسير

124بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىباخان انور محمد74998

125بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديالن رفيق كروش235202

126بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىله نيا حسيب عبدالقادر518450

127بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوه توفيق محمد342201

128بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريناز مصطفن حمة73963

129بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشارا محمود جبار7636

130بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوما اسو محمد7710

131بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةزين جمال محمدسعيد221052

132بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزيكال عثمان عمر73481

ن515752 133بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزي حمةصالح حمةامير

134بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفان ريبوار جبار342275

135بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكوزين محمود جبار220946

وان أحمد235271 ي سير
136بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشيين

شنو محمود علي235257
137بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

138بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا علي122313

139بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدرون مجيد اسماعيل75342

شلير علي فرج518372
140بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

141بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروشنا طارق طه75192

142بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشيين حمةرؤوف فتاح7694

ن515735 143بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكا يونس حسير

144بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجاوان حمةصالح مجيد7597

145بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةوين دياري عبدالرحمن235204

ن7586 146بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاواز كمال حسير

147بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفان رضا صابر122566

148بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالهام فاضل احمد73527

149بكالوريوس8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشةهرو شوكت عبدالرحمن359011

150دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةرةزو فائق صالح235319

ن515477  حسير
ى
151دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكواللة باق

152دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىله نيا قارمان كريم354734

153دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزينيار كامل عبدهللا518407

154دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئارةزو محي الدين نجم الدين358155

كانياو عمر علي518352
155دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

156دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخان ابوبكر احمد515785

157دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىله نجه هدايت قادر7573

158دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىفانيا زاهر مصطفن122504

159دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةريا جمال عزيز514287



ن جالل فرج342330 160دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزةنكير

ن221028 161دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبانو عبدهللا حمةامير

ن احمد محمود518398 162دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىافير

163دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهاوناز ناصح رمضان358199

 علي341627
ن 164دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبزو ياسير

165دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزريان كمال جميل342288

166دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروزين دلير صالح73589

ئاواز محمود علي235263
167دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

168دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلة نجه كاوة بايز7624

169دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجاوان ريبوار عبدهللا342338

ئاسودة محمدعلي محمود7704
170دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

171دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهوار عمر عزيز515349

بينابي لقمان حكيم432366
172دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

173دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزي بهاءالدين مجيد341816

174دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالنة اسماعيل حمة74001

175دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىده شين كمال توفيق342196

ن كمال حمة515863 176دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةفير

سوز عثمان علي409488
177دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

ان رؤوف احمد122399 ن 178دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكير

179دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخرمان مجيد حميد75039

ن كلة الدين رسول75089 180دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهيلير

ن قادر358441 181دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةريا حسير

182دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهةناو كمال صديق409393

183دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساوين دياري عبدالرحمن409489

ن342102 184دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنةوروز عبدهللا حسير

185دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخةندة طارق رفيق7601

186دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخةندة كمال احمد220999

187دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشادي محمد عبدالرحمن432365

188دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنو سالم محمد342082

189دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسارا سعدى حسن221025

190دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتابان جمال صديق220960

191دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجراخان جالل حمةغريب357997

192دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنيار طارق سعيد515788

ن عبدهللا محمد7712 193دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكه شبير

194دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةوين غفور فتاح358221

195دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىاواز اسماعيل احمد358566

196دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديدار عزيز عارف358586

ن سليمان قادر358358 197دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفير

198دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوالنة محمد حمةرشيد7714

199دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهاوناز صديق احمد7562

200دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزينو محمد عبدهللا432368

201دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسةيران رؤوف عبيد515337

202دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشانيار كامل عبدهللا518404

203دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاديار سعيد صديق355943

204دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساكار عمر محمد409467

205دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزيان طاهر عبدهللا341915

206دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوما جالل احمد355296

207دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاناز ازاد محمدشكرى122604

ن مصطفن352644 208دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاز ياسير

يف515942 209دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمةستان محمود شر

210دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخان عبدالكريم عل235421

ف محمود235277 211دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةرون اشر



212دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىليفو بختيار احمد409485

213دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىرازاو نورى احمد341573

ن عل حمةسعيد342398 214دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىافير

215دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبزوين صابر حمه358057

زااحمد7581 ا عمر مير ن 216دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهير

217دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزكة عمر رحيم7696

اسيا محمد علي221002
218دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

219دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزامكار حسن محمد354770

220دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيان كمال حمةعل342248

221دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلةرين جزاء غريب515895

222دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنيار نيان حمة122556

لونا علي مجيد515800
223دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

224دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاناز نظامالدين قادر354425

225دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديرين عزيز حسن7560

 علي73537
ن 226إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساية ياسير

ن احمد7634 227إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزان سةمير

بينابي عمر رحيم358747
228إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

ش غريب122420 229إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسارا هير

230إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاكول اراز عبدالرحمن355810

231إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمرزية هيدايت قادر518125

232إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزيار ريبوار محمود351991

233إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكال جالل احمد342369

234إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديرى نوزاد سعيد122590

235إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديالف سالم كريم341924

236إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىانديشة رؤوف صالح235209

237إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنور شاهو صباح27954

ن220988 238إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكه نار دارا محمدامير

239إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاتوو اراز عبدالرحمن356313

ش غريب122445 240إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساوين هير

241إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبرزة صالح عبدهللا75255

242إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشانيا جبار جمال342383

243إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزريان فخرالدين فاتح354179

244إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىجاوان كمال احمد220985

245إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزيار بختيار احمد356151

246إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديدار ئاوات كريم354970

247إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسيما توانا فرق7566

ن عبدالجبار354639 248إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساية سفير

249إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشانيا وريا حمةخان409502

250إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلونا ابوبكر عباس518339

251إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشانيا بهاءالدين عزيز358471

ن كامل حكيم75017 252إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكةفير

253إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديالن جمال حمةسعيد515814

254إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوفيار صالح فتاح342235

255إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىباشةن ساالر حمةرشيد122529

256إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشةنكول اميد محمد342205

257إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىايمان محمود سعيد235359

258إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديرين مجيد اسماعيل122508

259إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىله نيا ساالر صادق353726

260إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلةنجة لقمان حكيم220978

ة محمد غريب7715 261إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئةستير

262إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبه يام فيض هللا عزيز515275

ن محمود75246 ن حمةامير 263إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفير



264إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىامل عثمان احمد353619

265إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريان صالح ويس518250

شوخان محمود علي235341
266إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

267إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشنيار جبار جمال518089

268إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاد دلير حمةعل518141

269إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنفار نامق عبدالرحمن122563

270إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفه كاوه بايز220945

271إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاكول رؤوف محمد353315

272إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزريان مصطفن حمةرشيد221023

ن احمد122600 273إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىروزينا ياسير

274إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاجوان قادر رشيد352971

275إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكا اوميد قادر122569

276إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوز فاضل احمد358603

ن اسماعيل حمة122577 277إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىالفير

ن طه صالح518171 278إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهيلير

279إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساوين جليل روستم7674

ن درويش سليمان355768 280إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكونا حسير

ن122482 281إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهاوناز ابوبكر حمةامير

282إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلةنيا يوسف سعيد122609

283إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىساوين جمال مصطفن122624

284إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنيكا زاهير غفور122473

285إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشاكول صديق نجم235438

ن عادل عبدهللا235394 286إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئامير

287إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزيار حبيب محمد515823

288إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتافان انور محمد122360

289إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشةنك عادل احمد352221

290إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىبنار عمر رحيم358779

291إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىمريم باهر حمةطاهر341513

292إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلنيا كمال احمد518423

293إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخه الت كمال رحيم341843

ن سعيد جمال409449 294إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىهيلير

295إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزيار عبدهللا جبار220982

296إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسهام نورى فارس122534

شيماء عدنان علي221016
297إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

298إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىئاسيا محمد غريب7622

299إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلونا فائق حمه235404

300إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديفان صالح عبدهللا220939

301إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىزوليان انور جالل409493

 علي409357
ن 302إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشادان ياسير

303إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىديالن محمد محمود518109

ن مصطفن220950 304إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىباخان ياسير

305إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىرييان عادل محمدفرج341888

306إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسيما صالح ويس518232

307إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسايه هيوا محمدصالح220943

308إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىريان ساالر محمد358766

309إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىفرح احمد حكمت357984

310إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشادى ابوبكر رسول122632

311إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىنهاية محمد مصطفن515541

312إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدينا دلير عزيز220971

ن عبدالجبار409340 313إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسه هه ند سفير

لينا كمال علي358813
314إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

315إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىتافةر صابير شكر518184



316إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخةندة كريم مصطفن122549

317إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىلنجة ازاد بكر220958

ن عزيز515877 318إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىكولة حسير

319إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشوخان محمد حمةعل342129

سوما اسماعيل علي358898
320إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

جوان علي عبدهللا221026
321إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيى

322إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىسوزيار كريم احمد74983

323إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىله نيا احمد محمد409342

324إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىشيين حسن خوارحم122403

325دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىرازاو قادر احمد341802

يف7676 326دبلوم8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىخيال صابر شر

ي رؤوف محمود235351
327إعدادية8- مركزالمدينة 21268السليمانيةأنيىدةشين

ش محمد صابر7734 1ماجستير9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهير

2بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرنوزاد غفور صالح7753

3بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرجالل احمد حمة152873

4بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرفهمي محمد عبدالقادر7718

5بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرجمال محمدفرج مولود153028

6بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرماكوان ظاهر عبدالحميد110201

7بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشاخةوان بهاءالدين عبدالرحمن515065

8بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرعبدالرحمن احمد حكيم7779

9بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرعبدهللا صالح بابكر7738

10بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرازاد محمود عبدهللا364928

11بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريباز فؤاد فرج110211

ن7765 12بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردارا عبيد حسير

13بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربلند صالح نجيم498194

14بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرقادر علي احمد7780

15بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررؤوف محمد احمد110146

ن محمد535672 16بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريباز محمدامير

17بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئاريان احمد صالح7744

18بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرارى كريم عبدالرحمن7743

19بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهاورى محمد صالح7772

20بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهاوكار كريم سعيد110147

21بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشورش ابوبكر علي110186

22بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكروزير محمد عبدهللا110150

23بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهيمن حتم عمر110486

24بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهندرين رسول كريم514513

25بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهيمن كمال محمد152662

ن319472 26بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرفرياد عثمان محمدأمير

ن7736 27بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرزانست غريب محمدامير

ن153178 ن حسن حسير 28بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريبير

29بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسه رجل عبدهللا محمد153143

30بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردانيار عمر ابراهيم110105

كو اسماعيل محمد7737 31دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشير

32دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرنجم الدين محمدصالح كريم7729

33دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرخورشيد قادر احمدحسن220932

34دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرعبدالجبار بكر عزيز498189

35دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسوران رؤوف محمود220904

36دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرداود بكر حسن110127

37دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراحمد محمد عبدالقادر110471

38دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرنة بة ز عمر علي110099

ن غريب152956 39دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرحسن حسير

40دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردانا علي كريم427843



41دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرلطيف قادر محمود7773

ف عثمان محمدسعيد7717 42دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراشر

43دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكركامران احمد محمد7756

44دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردلشاد سيف الدين احمد498163

وان عبدهللا عول498092 45دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسير

46دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد نوري محمد7763

ن7764 47دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرجاسم محمد حمةحسير

48دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهه ريم محمد صابر514290

49دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسامان محمد احمد7778

50دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمراد ازاد محمد364872

51دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشادمان عمر اسعد62924

ن عبدالكريم حمةسور7731 52دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريبير

53دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهاوزين محمد صابر220912

54دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد اسود محمد62949

55دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريبه ر احمد كردة153039

56دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراران يوسف حسن110489

57دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشفان كاوه حمةعل7730

ن514296 58دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهاوناز هادى حسير

59إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرزانا عبدالرزاق رسول514195

60إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسه ردار ستار قادر364995

61إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسةروةر احمد عزت514198

62إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمود محمد صالح220933

63إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرخليل حمةعل قادر110491

64إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئامانج نجم الدين محمود110189

65إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررةنجدةر بهاءالدين عزيز514307

1ماجستير9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسه ركو عزيز رحيم31699

2بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررةهةند سامان طاهر319266

ن319066 3بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررةوةز فائق محمدامير

4بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراسو محمد اسماعيل514121

5بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهكار اوات توفيق152346

ش محمد صالح514160 6بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهير

ن427758 7بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرره وه ند عمر امير

8بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكركريكار ابراهيم اسماعيل514268

9بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهافانا محمدنوري عزيز498304

10بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرزيار احمد علي7741

11بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئارام محمد عثمان498037

12بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردارا مؤيد خرسو498315

13بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسه ركه وت محمد غريب ناج 428086

14بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشاد عبدالواحد سعيد428094

15بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئاروس ساالر صابر514176

ن428123 16بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهيفار هوكر حسير

17بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريزين محمد محمود384459

18بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراالن ئازاد غفور364976

ن364242 ي امير
19بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربروا صابر ففى

20بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردانةر حسن زيرك محمد428105

ن364889 ي امير
21بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربريز صابر ففى

22بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرباسيا سه ركه وت طاهر428096

23بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهةوير اسماعيل اللة319511

24بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربريار احمد غفور384397

25بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراياد فرج سعيد319374

26بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمير رزكار عبدهللا110205

27بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشفان طالب مصطفن319551



ن514271 28بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشفان رضا معير

29بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراري احمد حمه514241

30بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرباوان غازى مجيد319486

31بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرنامو نجاة وهاب384371

32بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرزريان مولود شفيق514528

33بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرراويز عدنان اسماعيل110479

ان غازى مجيد364840 34بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمير

35بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهه ندرين محمد صالح319530

36بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرديكان صالح الدين ابراهيم7767

37بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررةوةند طه مصطفن110332

38بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردرةو نورى عارف110101

39بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرراويز نوري محمد428050

40بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرروز ولي محمد428021

41بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسوران محمود حمة514824

42بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرباكو كريم رسول152868

43بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرنيان فرهاد رحيم153159

44بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئارزين اوات عزيز319574

زا514575 45بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرراز عبدهللا مير

ن اياد شمس هللا110494 46بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريفير

ن110155 ن اركان محمدامير 47بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئةفير

48بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررةند سامان طاهر384434

49بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسه هند يوسف احمد152618

50دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراحمد لطيف قادر7747

51دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئاكار برزان حمة514127

ن7758 52دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريبه ر نزهت حمه حسير

53دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهه زين به رزان محمود152997

54دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردانا محمد حمه علي514130

55دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشوان كمال عبدالكريم514858

56دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهه ريم عبدالكريم محمد514587

57دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشاد رؤوف محمود220927

58دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررينوار علي جالل497998

وان كريم احمد384421 ن 59دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرجير

60دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكركوردو ازاد رشيد7725

61دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراريان محمد نوري319353

62دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشاد بيش رةو جمال384599

63دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرزيمان يوسف حسن110166

64دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئاكار فهمي عمر498156

65دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررنجدر احمد كردة319031

66دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرالوزين بيستون عبدهللا514185

يف رشيد319309 67دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهاوبةش شر

68إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئارباك نوزاد حمةغريب110488

69إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمير رحيم كريم152976

70إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرزيار اسماعيل اللة384409

71إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرريباز فاروق عمر514215

72إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد فريدون محمد428115

73إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكركارو مريوان حمة364292

74إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئاكام كريم زوراب384590

75إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرروا اسماعيل ابراهيم514499

76إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد ابوبكر محمد7719

 زين محمدعلي514696
ن 77إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرتيبير

78إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرديبه ر سامان محمد498545

79إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئه له ند ئامانج جمال364367



80إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد جزاء محمدصالح498523

81إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكررةهيل جزا روستم498581

82إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربه نده ر ريبوار رسول7723

83إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسةركان شياس غريب514627

84إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرديين براهيم حمة110401

يف220871 85إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئاكار محمد شر

86إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكردانا مؤيد خرسو498339

87إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهنار اوات توفيق152377

88إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرفارين سةركوت طاهر428102

ن427702 89إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراحمد علي حسير

90إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهةموار رزكار محمود514331

91إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد سيامند عثمان498137

92إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشمد اراس محمد514712

93إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرباوان كمال طالب110485

94إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد سوران قادر498126

95إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرهونيا اوات توفيق152327

96إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرشارو كمال محمود220902

97إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكراحسان كامران احمد220936

98إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد رحيم كريم153057

يف498285 99إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربه يوه ست جمال محمدشر

100إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسه هه ند شياس غريب514249

101إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمحمد رزكار عبدهللا384383

102إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكركوسار نضالدين عثمان220908

103إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكريوسف محمد سعيد220917

104إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرئةلةند جبار صالح514305

105إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرديراو كامران صالح514944

106بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكربةختيار فاتح سعيد514326

ن152940 107بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرمريوان عبدهللا حمةامير

108دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةذكرسازكار نوري سعيد384667

1ماجستير9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىرانيار قادر احمد514311

2بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشكرية فاتح كريم110174

ن220910 3بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفيان محمد امير

4بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبرشنك رؤوف محمدبور7746

5بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهةاللة احمد جالل497979

يف قادر7716 6بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكلثوم شر

7بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالفا كمال احمد110088

ه عثمان نجم الدين7775 8بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىامير

9بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشوخان دلشاد فارس110169

10بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنيشتمان محمدتوفيق سعيد110175

كو احمد364267 11بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهه تاو شير

12بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهاوزين محمد صالح153025

13بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكالويز سعيد رشيد153150

14بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىجوان محمد مصطفن384480

15بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتريفة مجيد اسعد110152

16بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةناز نجيب عبدهللا319437

17بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشنو عزيز محمد498120

18بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتارا عمر كريم428003

19بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىترزة حمةرحيم حمةرشيد427803

ي دلشاد مصطفن7750
20بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدشين

21بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىوه فاء اراس يوسف220923

22بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروناك مجيد رشيد110438

23بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزان عبدهللا نامق110096



24بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىخرمانة احمد محمود498167

ن498148 ان محمدصالح أمير 25بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسير

26بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةناز ابراهيم معروف153036

27بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشاناز اسعد حسن7754

28بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنياز فاروق نامق514726

29بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسعاد توفيق محمد152314

30بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزان محمد فتاح514254

31بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشوخان احمد عثمان7740

و فاروق نامق498021 32بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهير

33بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشوخان صابر مجيد498113

34بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبرى محمدصالح كريم110130

35بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكولشه ن مصطفن عبدهللا319454

36بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىخةندة صالح حمةرحيم7732

37بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنسارة عمر كريم110209

38بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيشو فرهاد محمد110141

ساوين بكر علي110120
39بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

وان احمد514679 40بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىراز سير

41بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسعاد صالح رضا7727

ن جالل فرج110107 42بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكه شير

فيان علي محمد7721
43دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

44دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتافان توفيق رضا439039

45دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهالله احمد قادر7728

ن110117 46دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوالف محمد حسير

47دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبه خشان حمة رشيد514234

ن احمد محمد498473 48دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنةرمير

كو محمدسعيد110103 49دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسارا شير

50دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئاكو احمد رضا384448

51دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكونا ابراهيم معروف153004

ي498132
بى 52دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنرسين فيض هللا اغاحضن

53دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىمزده عبدهللا محمد318876

54دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنياز كمال محمد62934

55دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتارا عارف فتاح514166

ن محمد220913 56دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشه وبو محمدامير

57دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتافكة عمر كريم427997

58دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىاال عباس عبدهللا220929

59دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشنة محمد اسماعيل152268

60دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىمريم عبدالخالق فتحاهلل7761

61دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشكول عزيز محمد110213

62دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروشنا محمدرؤوف محمود153046

63دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنازه جمال رشيد110131

بةناز عمر علي428035
64دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

65دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكونا حسن سعيد7757

66دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزارا يدهللا شاةول220920

67دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهةوار سعيد عبدهللا153184

ن محمود365063 68دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةناز حسير

ن انور رسول7781 69دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئه فير

ن497990 70دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسازكار عمر امير

ن نجم الدين7770 71دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوز محمدامير

72دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكواللة محمدسعيد محمدصالح364987

73دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسهام مجيد قادر152879

74دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفاطمة يدهللا شاه ولي220919

توران عثمان علي7771
75دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى



76دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكوالله مصطفن احمد110198

77دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهوزان صباح كورون498273

تافكة ولي محمد428026
78دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

79دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىجنور رحيم عزيز7760

80دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىداليا بهاءالدين كريم498262

81دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىريزين ازاد محمود110164

82دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسورة محمد احمد7733

83دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروشنا توفيق حمةخورشيد152431

84دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىله نجه ئازاد محمود152285

85دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىريكان كريم مصطفن110158

تةرزة بكر علي514276
86دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

ئاويسه ر عمر علي220931
87دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

 بكر علي7739
ن 88دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنازنير

89دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبهره احمد جمال110171

90دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكةزال محمد حمةسعيد144089

91دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشوخان عبدالواحد حمه كريم220925

92دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسايه اسماعيل احمد220930

93إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهةاللة عبدالرحمن عبدالكريم220935

94إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىميديا عبدهللا فتح هللا110143

ن110129 95إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىجوانة محمد امير

96إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةسوز مارف رشيد110467

شه وبو عمر علي428111
97إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

ن514300 98إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىجوانة محمد حمةامير

99إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهاجرة محمد مصطفن514324

100إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةريز مصطفن رؤوف110474

ن498153 101إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفيان عثمان امير

102إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىايادين عبدالعزيز رشيد110188

103إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوزان سالم احمد110487

زا ره شيد152592 104إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشاناز محمد تؤفيق مير

105إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتارا كريم مصطفن110156

106إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىجراخان انور احمد428013

107إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىباخان اكرم كريم498059

108إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشنو حمه تال مشير110206

ن220934 1ماجستير9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشنيار شدار حمةامير

2بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالنة قادر محمود110422

3بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبرزة عبدهللا نامق319331

4بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئافان عثمان محمد110370

جوب  عل روستم110160
5بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

6بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهاوناز نارص بابكر152981

ن148341 7بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوكار ابوبكر امير

8بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشاجوان جالل محمود514595

9بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزا فهم عبدهللا152951

ن حمة152968 10بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئاويزان ياسير

11بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكازيوه نعمان صديق428061

ن جليل عباس365084 12بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكشبير

ي بهاءالدين كريم7751
13بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيفن

بانو عمر علي318848
14بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

15بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالنة جزاء روستم514192

ان صالح عبدهللا384486 16بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهير

17بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيفن عزةت محمد110110

18بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىمستان مريوان عبدالقادر7720

19بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئافان جزا حمة319280



ن مصطفن514338 20بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشه م ياسير

21بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنوال شور انور319563

22بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفينك كمال محمدطاهر514263

23بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالنة هيوا مصطفن365128

24بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزين عدنان اسماعيل110482

سارا علي كاكةحمة152914
25بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

26بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنوا محمد احمد186694

27بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةريز احمد محمد319114

28بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبرزة برهان عبدهللا514989

29بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفانيا احمد محمد153006

وان محمد220909 30بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىحنان سير

31بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتروسكة منصور عثمان152906

ان غريب محمد7735 ن 32بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىلير

سارا ابوبكر علي364958
33بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

ن319082 34بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسنور فائق محمدامير

35بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكوردستان محمد غريب319102

36بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسايه سامان حمه110184

ن ساالر حمد152888 37بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالفير

38بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفان كيو عبدهللا7769

39بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدليان ريبوار نوري514297

40بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكال عبدالرحيم كريم318856

41بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسارا نزار رؤوف364537

42بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسارا محمود شفيق514180

43بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىرةوةز طه مصطفن110194

44بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروبار اسعد حسن365007

ي هيمن ابوبكر220915
45بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيفن

46بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىايالف مجيد سالم7774

47بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنما حكيم عزيز365020

48بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئاهه نك عمر عل364860

49بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالفان محمد عبدهللا514172

50بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتافان قادر حمةفرج428110

ي كاوه نورى7745
51بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكابن

52بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزين اياد شمس هللا7777

وان شوكت7749 53بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوكار سير

بينابي جافر صالح319591
54بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

ن حميد حسن514156 55بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالفير

56بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهازه هيوا مصطفن365101

57بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكوالله محمدصالح كريم365295

58بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشنة عبدالواحد سعيد498180

59بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوما عل محمد110092

60بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىلةري فؤاد صالح7748

61بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىريزان عمر احمد515050

62بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهوزان ازاد محمد365030

63بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىاديبة مجيد اسعد110159

هاوراز حمةسعيد حمةعلي152500
64بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

65بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشه نكه نورى محمد428006

66بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهاوناز محمد عزت428074

67بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىباوان احمد محمد153042

68بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوالنج مصطفن حمةعل428078

69بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشاجوان فريدون محمد319249

ن مصطفن110452 70بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىديية ياسير

71بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروفان قادر حسن153012



72بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهونيا جبار احمد515073

73بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكه نار نورى سعيد152961

74بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشاز حمةغريب قادر148367

ن جالل احمد153192 75بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالفير

76بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنوا اميد احمد427719

77بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسارا ساالر جوهر514238

ن رحمان514475 78بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنينا حسير

النه عثمان محمدعلي153018
79بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

80بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهانا عل محمد رشيد152946

يف319389 81بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىلةنيا كوردو حمةشر

82بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبه ناز اسعد حسن110200

83بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشاد جمال فرج364915

84بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبةرزي هيوا اسماعيل110112

85بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىلةنيا جليل فرج428040

س سعيد7726 86بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيما بير

87بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئه زين اياد شمس هللا220938

88بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشوين سامان يونس384582

89بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىماردين عبدهللا عوالقادر7724

وان احمد514211 90بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشيوة سير

شارا علي كاكةحمة152926
91بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

92بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزا جزا حمه319407

93بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىحنان عبدالرحمن حسن498372

94دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبروشة بيش ره و جمال319043

الون علي احسان514916
95دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

96دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىديده ن رؤوف محمود7742

97دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسونيا اوات اسماعيل319341

98دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتافكة لطيف عزيز365164

99دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزا طه مصطفن110138

100دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوزى ظاهر حمة428119

101دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزيوان فاتح سعيد110356

و عمر اسعد7762 102دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهير

103دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنارين محمود محمد7755

وان محمد7766 104دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىايمان سير

105دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزيان عبدهللا محمد514123

106دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنياز لطيف عزيز365141

شاكول محمد علي110382
107دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

108دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسنيال بيستون عبدهللا514142

ي319237 109دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىرامان عبدالرحمن حاج 

110دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزاله انور عبدالرحمن110183

111دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشادي نجاة صالح110429

112دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىافان اكو انور319191

113دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئاالء جمال احمد514137

114دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئاشنا ابراهيم سعيد319222

115دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئيليان يوسف حسن514292

116دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىديمه ن رؤوف محمود7759

ن محمد7768 117دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتانيا محمد امير

118دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفينوس اكو انور319205

بانة سامي غريب514258
119دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

120دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىخوليا سمكو محمدصالح428067

121دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشانيا عثمان عبدهللا498072

122دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالنيا زانا رشيد514134

123دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىديرين محمد احمد514753



124دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزينه نةبةز انور514246

125دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشارا عثمان سليمان110270

126دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئارةزو كريم زوراب319088

127إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدةشين عثمان احمد364399

تروسكة بكر علي148299
128إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

ن514600 129إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوزيار هوكر حسير

130إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزالة احمد درويش148281

131إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسونيا جبار قادر7752

132إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهوزان فاضل حمةخورشيد427894

ن طه اورحمان515003 133إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىتابير

134إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىمه رام محمد حمةرشيد220907

ن514954 135إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسونيا محمد حمةامير

ن جليل عباس152479 136إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيفير

137إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىديه رؤوف محمد110172

138إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبستة قادر نجم الدين110177

139إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىراما عمر رشيد514658

140إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهانة نضالدين عثمان7776

ن رحمن514610 141إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىلةنيا حسير

142إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزا هادي كريم498501

143إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسانا مصطفن عمر514204

144إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىراز جزا محمدصالح498009

ن عبدهللا220937 145إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالنة ياسير

146إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىراز اسماعيل ابراهيم514560

ي اكو كريم384462
147إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىجابن

148إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىباخان كريم صالح514797

149إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالوين جوهر ستار110483

150إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهاوناز جليل ابراهيم152933

ن مصطفن110475 151إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئال ياسير

هه زان احمد حمه علي498083
152إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

153إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىله نيا شاخه وان بهاءالدين514327

154إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبريسكا داود بكر110476

155إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشانيا حكيم عبدهللا148328

ن محمد حمةصديق384389 156إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهيلير

ن384570 لةنيا علي حسير
157إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

158إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوز هادي كريم498361

159إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدةرون محمد احمد220905

ن فؤاد احمد220900 160إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالفير

ن110484 161إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىلونا نجيب حسير

162إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىبانو شاخةوان بهاءالدين514418

163إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىالرا جالل احمد153171

164إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىمروى انور محمود319181

165إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدلنيا ريبوار رسول220903

166إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزين عبدالواحد سعيد427862

167إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىروزا رزكار مجيد427992

168إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزنة محمد احمد186696

169إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدية انور احمد498557

170إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىترى فاضل صابر364946

هانا جزا علي110202
171إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

172إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىدية عزت مجيد110470

173إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىسوزكة هوشيار عبدالقادر7722

174إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىديية سامان كاظم364196

ان اكرم محمد110145 ن 175إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىكير



ش رسول110167 176إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىفينا هير

ن514151 177إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشادية محمد حمةامير

178إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىهةوةن هةفال محمدصالح364903

179إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشةنكة حتم عمر384403

180إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىزينوار رزكار محمود514644

181إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشوة اسماعيل صالح110444

زهريه عمر علي153051
182بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيى

183بكالوريوس9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىنادية احمد جبار514189

 علي عارف220884
ن 184دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىئه فير

ن عبدهللا384357 185دبلوم9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىشلير حسير

186إعدادية9- مركزالمدينة 21269السليمانيةأنيىوداد محمدسعيد صالح319005

1ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراسماعيل عابد رشيد184464

2ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةركار صالح الدين اسماعيل7380

ن شمال حمةحسن412643 3ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركةشبير

4ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئوميد عمر رحيم504857

وت علي26072 5بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرطه بير

6بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرجمال عبدهللا اسماعيل7368

7بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرخرسو رسول صالح7395

ن عبدالقادر كريم129231 8بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةلير

9بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعثمان احمد عبدهللا186584

10بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراسو عبدالكريم احمد412652

11بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسيف الدين عمر قادر127513

ن184215 12بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانا قادر محمدامير

13بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرناظم حسن درويش سعيد412674

14بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعلي احمد عبدالرحيم186548

ن127172 15بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربيستون علي محمدامير

16بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشورش فائق احمدفخري505034

ن احمد290716 17بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاراز محمدامير

18بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاظم كريم رشيد186564

19بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربشدر عبدالقادر عبدالرحمن186632

20بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبوار طه محمود128092

ن محمد127156 21بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشوان محمدامير

22بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراراز جمال محمد184282

23بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراحمد عبدهللا احمد7353

24بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزانا عزيز رسول186568

25بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنياز فاروق فيض هللا290685

26بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهةردي عبدهللا محمد412472

27بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربرهم احمد حسن129969

ن محمد احمد504862 28بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

ي محمود184398
29بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاالن نجم الدين ففى

ن7406 30بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرناظم احمد محمدامير

ن رسول184352 31بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرايوب حسير

32بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنةوروز جزا عبدالكريم7411

ن احمد288779 33بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرابراهيم حمدامير

34بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد ممند محمود129080

يف433369 35بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهةريم حسن شر

36بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةنج بيوةي جالل412630

37بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررهيل نجم الدين اسماعيل7381

38بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرفرياد رسول اسماعيل184244

39بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركمال كريم عبدهللا7479

40بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنةوروز محمد علي7373

41بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزانيار قادر حمة صالح186540



42بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرفرياد محمد عبدهللا504890

43بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاروان فائق كريم7362

44بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاسو عمر ابراهيم504917

45بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعمر اسعد محمد184284

46بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزانا محمود توفيق184308

47بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانه ر محمود عبدهللا7358

ن184205 48بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةربةست محمد حمةامير

49بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراردةالن حامد محمد290714

50بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد واحد احمد412466

51بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركوسار حمةرشيد فتاح7489

52بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربريز جبار حمةصالح184261

53بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعبدالرحمان جانبخش برزو412823

ن186625 54بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهوكر صديق محمد امير

ن خضن509108 55بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعثمان حسير

56بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد عارف علي122900

ن412611 ن حمةامير 57بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئه نجومه ن حسير

58بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعرفان عزت علي290413

59بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريكان محمدغريب احمد290497

ن545024  حسير
ى
60بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرجومان باق

61بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةنجدةر محمود عثمان7371

62بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردابان مصطفن عبدالرحمان505005

63دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكريوسف حمة فرج عزيز412615

64دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاروان جعفر عبدهللا184298

65دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربيام محمد عزيز127128

66دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراركان عبدهللا معروف220924

67دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسهام سالم رسول184341

68دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهه فال عبدالحميد عبدالمجيد7390

69دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربايز محمد خدر128034

ن412647 زاد رؤوف حسير 70دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشير

71دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركارزان محمد محمدسعيد7440

72دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد قادر محمد184314

73دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركارزان محمد عبدالرحمن186634

74دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرروناك عارف صالح184268

75دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةردار احمد محمد412721

76دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاوة عبدالكريم احمد504987

77دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرصديق عبدهللا رسول184292

78دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعلي مولود صالح184239

79دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعلي قادر عزيز7402

80دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرستار محمد عبدهللا7468

81دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعبدالرحمن فرج رضا7437

82دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرقهرمان كريم محمد127817

83دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاسو جالل سعيد7485

84دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرساالر محمد عبدالرحمن290726

85دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعبدالرحمن سعيد اسماعيل186622

86دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرساالر عبدهللا عل184351

87دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهيمن جالل محمود186544

88دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعباس محمدعلي احمد290579

ن قادر127623 89دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرساالر محمدامير

ن184452 90دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرخالد عبدهللا حسير

91دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسه روه ر نادر محمد7410

92دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن ابراهيم184329

93دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربشتيوان محمد وهاب412617



94دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبوار صالح محمد7398

95دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررؤوف حمةعارف حمة سعيد288783

96دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركيوان شوكت احمد7421

ن184407 97دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانا حسن امير

98دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراوات ابوبكر احمد186600

99دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسالم عمر نادر184421

100دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربرهم اكرم محمود290477

ن129014 101دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهيمن ابوبكر حسير

102دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرطارق محمد رؤوف رشيد504872

103دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرلقمان علي محمد186575

104دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمختار هياس صادق186658

ن عبدهللا7451 105دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعثمان حسير

ن127725 106دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردلير عثمان امير

107دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسوبا ساالر عبدالقادر290610

108دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركامران حمةغريب حمةسعيد128042

109دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرامانج محمد علي412792

110دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعمر ابوبكر صالح7427

111دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةختيار جزاء عبدالكريم7383

112دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنريمان عبدهللا عول7459

113دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرجمال علي محمود288908

114دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانا راغب عبدهللا184225

115دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمريوان جالل كريم505019

ن186661 116دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد بابا عل حسير

117دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد جالل سعيد184342

ن عبدهللا409377 118دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنوزاد حسير

119دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرادريس غفور محمد290722

120دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرراويز سمايل عبدهللا12051

121دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرارام صالح مصطفن412664

122دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردلشاد علي محمد7456

123دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريباز رحيم عبدهللا184362

124دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاكو اسعد رضا127271

125دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرده رون امير نيسان184440

126دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاكام خوشناو قادر7367

127دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريزوان هدايت احمد7480

ش حسن عزيز128127 128دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهير

129دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاريان مريوان جالل412757

ن فخرالدين فائق127930 130إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرتحسير

131إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعبدهللا قادر شيخة184267

132إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرايار عزت عبدالفتاح7387

133إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرابوبكر عل كريم129180

134إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنةريمان مصطفن عويز184354

135إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكريونس محمد مراد7385

ن حمةسعيد عبدهللا290751 136إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةلير

137إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسوارة محمود سليم504875

138إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربه ختيار عبدالرحمن عباس412808

139إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعمر حسن محمود184451

140إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمةشخةل واحد محمد7418

141إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسامان جانبخش برزو504869

142إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهه لكه وت كريم مصطفن290704

143إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربختيار علي عزيز184317

144إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاوات عمر سعيد127793

1ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرديار احمد حسن7449



2بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرياد جالل محمود7445

3بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهه ريم صديق عبدول412705

 حامد حمةعلي412668
ن 4بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

5بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريفار محمد احمد504960

ن412786 6بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاري محمد محمدامير

7بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوةز كمال عثمان153467

8بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرياد رزكار محمد290673

9بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئةلةند بايز محمد128016

10بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاكام عدنان نادر7452

11بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسه نكر جمال عبدهللا412703

12بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاباز نهاد لطيف290471

13بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربروا عبالواسع سعيد412361

 علي7454
ن 14بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركوزين حسير

15بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرخةالت ابوبكر سليمان127977

16بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرامانج صديق عبدول290618

17بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةريز عثمان عبد المحمد411858

18بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد محمود توفيق412599

19بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزانيار سةروةر مصطفن411730

20بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراحمد خليل محمد412608

ن184232 21بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهه سيى حسن محمدامير

22بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسوران كمال فائق184259

23بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاالو ستار حسن184223

ن صالح290693 24بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركوران حسير

ن عبدالصمد545046 25بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد امير

26بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرأمير بكر مصطفن504968

27بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركارزان حمةكريم علي412676

ان صابر حسن412597 28بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمير

29بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاسو شوان عبدالكريم545044

30بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربريار سالم عزيز545032

31بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباخان جمال فتاح184214

32بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشه مال قادر مجيد412785

ن290405 33بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاروان عمر محمدامير

34بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربزار بختيار عبدالقادر7473

35بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاريان علي رسول156707

36بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئةلند ئاوات نوري7347

يف علي412610 37بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكريادكار شر

38بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمير حسن حمةسعيد184322

39بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريكان محمد احمد504921

40بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركارزان خالد محمد184430

41بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركةيوان محمد صابر290607

42بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهةريم جبار حمةصالح184336

43بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبوار هاورى محمد127756

44بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهه لكورد محمد حمةتوفيق290648

ي عادل جواد7341
45بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردشيى

46بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراكرين شمال حمةحسن412821

47بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد كمال حمةرضا7401

48بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسه رهه نك لطيف حمةرؤوف290530

49بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعمر حامد محمد412710

50بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريزاو علي حارس7357

ةو بختيار عل504997 51بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربيرسر

52بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربادينان كامران سعيد290737

53بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمة ريوان حامد محمد290713



54بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةهروز جزاء عبدالكريم12009

55بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاالو شدار ممند7352

56بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاردو لقمان قادر184373

57بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعبدالكريم خدر رسول505029

58بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرراميار طيب كريم290602

59بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرجهانكير جوهر رفيق412744

60بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد فائق محمد545041

61بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهلكوت محمد قادر186629

62بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةرهةم محمد كريم412739

63بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرجنور عمر كاكة290718

ن بابكر412449 64بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاوبير حمدامير

65بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربرزان جالل عبدهللا7407

ن504882 66بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاروين جبار محمدامير

67بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانر عمر عزيز504912

ن128841 68بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنشوان عبدهللا حمةامير

69بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرارام فارس محمد412659

70بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرنةبةز عمر رسول433383

71بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرروز ريبوار جزاء290680

72بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرياد امداد كريم290696

ن288937 73بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسوران نارص امير

ن محمود غفور184345 74بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

75بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاديمان بايز محمد7346

76بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرديلمان عبدالرحمن عزيز412829

77بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرره وين فائق حمه412687

78بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحسن عزيز فتاح504866

79بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهةردى خالد حمةسعيد505017

ي412722
80بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرايوب كاوه عوبن

81بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربلند عماد احمد412622

82بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرداركو حمةكريم عبدهللا412612

83بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشكاك احمد نامق505023

84بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربافيل عمر اسعد412445

85بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزير طه علي ويس412743

86بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراسو احمد صالح412589

ن412642 87بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباكو عمر محمدامير

88بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئارام علي رشيد411597

89بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباوةر لقمان قادر290604

90بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهوشمند فائق احمد7342

ن رحيم عبدهللا184294 91بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

92بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربرهم لطيف حمةكريم127200

93بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباوان اراز جمال184283

94بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرعلي حسن اسكندر7436

95دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاروان حمةكريم علي184263

96دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرارام دلشاد حمةخان545049

97دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد عبدالقادر خدر184276

98دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراري عبدهللا توفيق504925

99دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاالن ئازاد محمد184340

100دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاودين صديق محمود412793

101دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرووشيار بختيار محمود505007

102دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرديارى طاهر كاك برا7399

103دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاوان سعيد سليم184192

104دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةروان عبدالرحمن محمد505013

105دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد صالح مصطفن186588



106دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربريار محمدجزا محمدرضا12024

107دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربلند صديق صالح412586

108دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرفهرمانده يوسف حمه فرج505010

وان محمود رحيم411812 109دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشير

110دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهيمن عمر علي7340

111دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرامانج حيدر عزيز7463

112دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهةردي فاضل حمةخورشيد186604

113دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشكوت مجيد حمةرحيم184372

114دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردياكو هيوا حمةعزيز184279

115دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاكار بهروز علي290709

116دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاوسةر صالح محمود7369

 علي احمد412632
ن 117دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

118دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركه يوان محسن جمعه412592

و عثمان127998 119دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهلويست بيرسر

120دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرروز لقمان قادر186553

ن290684 121دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربه ريز نوزاد محمدامير

122دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرديالن نوزاد رشيد7441

123دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهيمن عمر عزيز504908

ن184365 ن فاضل امير 124دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

125دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسنكر محمد اسماعيل411738

126دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزوزك جالل رسول62973

127دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربريار خالد مجيد186627

128دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئه زى فاتح مصطفن7414

ن290657 129دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريكةوت قادر حسير

130دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركوران اسعد حمد7431

131دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاسوار نوزاد محمد7457

132دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريكار لقمان عبدول505018

ي عثمان عبدهللا504859
133دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرراسيى

يف288656 134إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانيار سالم شر

135إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباوان نجم الدين قادر288931

136إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرالس لقمان رحيم411643

137إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد ساالر عبدهللا184187

138إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراحمد شورش حمد290583

139إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباوان نوزاد حمةطاهر290655

140إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاد شوان مصطفن412645

141إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاخةوان زياد مردان7438

142إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد حسن عطار127881

ن عمر62983 143إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشاد تحسير

144إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوا علي محمدسعيد184240

145إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرله وه ند علي احمد504994

146إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربالل صديق مارف288933

ن288852 147إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاوري عمر سمير

148إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد حميد احمد251901

149إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريباز سوارة محمود505014

150إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرزير سامان جالل290611

151إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةرباز طه مولود290749

152إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشادى شوان محمود184432

153إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكريوسف حيدر علي412789

154إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةرياس روستم حمةعلي288899

ن411692 155إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرراويز حسن حمةامير

156إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد عبدهللا احمد412232

157إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراالن غفور علي186620



158إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشيواز خالد محمد63000

159إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاوكار عثمان عزيز289003

160إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهةلويست كاوة عبدهللا412175

161إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوةند دانا كمال290516

162إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوةز كمال محمدرشيد288816

163إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرئاكام سالم محمد12053

ن290677 164إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوةند صديق محمدامير

ن412752 165إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهندرين عمر سمير

166إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد طه غفور184324

167إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمير نةبةز ظاهر412694

168إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريدوست علي حارس186648

169إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاروان محسن جمعه504955

170إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرمحمد ريبوار احمد412031

171إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاوري احمد صابر7422

172إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربالل فارس محمد411627

173إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاودنك جمعة رضا288870

ن حميد اجمد129356 174إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبير

175إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردياكو دياري فتاح290523

176إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوةند عادل احمد290531

177إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرداركو ابوبكر كريم129327

ن186664 178إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريكار صديق محمدامير

179إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريزين رشيد سليمان411955

180إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرداستان رزكار عزيز412088

181إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراحمد سةردار احمد412286

182إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركوردو خالد محمود7448

183إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرياد شوان مصطفن184390

184إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكررةوةز فائق حمة290666

185إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركةشتيار بختيار علي433349

ن عمر فارس184326 186إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسةفير

ن433327 187إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركاردوس علي حسير

188إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركوزين علي ابراهيم7474

189إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكركه شتيار جبار حمه صالح288690

190إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربةيوةند فرج قادر127227

191إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرهاورى علي ابراهيم184438

192إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكراريان اوميد محمدطال129290

193إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرراو اكو جعفر7343

194إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرباشا ستار حمةرشيد12012

195بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكربه رهه م كمال نوري7361

196بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكردانا محمد محمود186669

197بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرسالم علي جالل290575

198بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرريبوار جزا عبدالكريم290708

199دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةذكرشةمال جمال نورى504975

ن احمد7384 1ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكزال حمةامير

2ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبزار عثمان اسماعيل127991

3ماجستير10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوخان عزيز عمر7424

4دبلوم عالي10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكلثوم درويش نريمان127950

زا128802 5بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناسك نوري مير

ن عمر عبدول7391 6بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىرنكير

7بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيكار حمة رشيد حمة رحيم412669

8بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان احمد سعيد288709

ن عمر504985 9بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيالن حسير

10بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزان عمر عزيز7408



11بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةريا ظفر فرهاد288748

12بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةهار عمر قادر186643

13بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخولة ابراهيم مرزة7458

14بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىداليا انور عبدهللا184356

ن412679 15بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىميديا لطيف حمه امير

ن7482 16بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةرى محمد حمةامير

17بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيالن عبدهللا محمد184295

18بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزان كريم سعيد7423

19بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكه شاو فتاح عبدهللا7360

20بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبيوست هوشيار احمد184350

ن اسماعيل184348 21بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناسكة حسير

22بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنديمة عمر احمد7490

ن عبدالكريم احمد288785 23بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةفير

24بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريزين انور حسن12011

25بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاوات فارس محمود184305

26بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسازان محمد اسماعيل7364

ين كريم محمد7405 27بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشير

28بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوردوستان ابراهيم كريم7475

29بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىافان احمد سليم127969

30بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنجات قادر ابراهيم509112

31بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا محمود عبدالرحمن505009

32بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكةزاو عبدهللا حمه صالح412650

33بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيان جالل عبدهللا290647

34بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريناس عارف علي184427

ن خرسو حمه غريب7363 35بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئه فير

36بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالنة عمر كيكاوس184224

يف7471 37بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبخشان غريب شر

38بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىميديا عابد رشيد184456

39بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزكار غفور محمد186608

40بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشنو عثمان عارف290541

41بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبه روا ازاد عبدهللا412787

42بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشهالء فتاح احمد184312

43بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوردستان حمة رحيم290658

يف عبدالعزيز7481 44بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيكار محمدشر

45بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسناريا نظيف بابا184436

46بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىرغد عبدالهادي عبدالغفور7412

47بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروز عبدالقادر كريم184371

48بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيان عبدالغفور فارس7379

49بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديرين فريدون عثمان7487

ن186559 50بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدلزار طة حسير

ن صالح411914 51بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكالويز حمةامير

52بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينب حمةرحيم عبدالرحمن184209

53بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان نوري مصطفن290569

54بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمزدة حيدر محمود412695

55بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكونا محمود محمد412754

56بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاسيل محمود مثين186587

57بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتارا بكر توفيق184229

58بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهازة ساالر جالل545039

59بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنياز حسن قادر504914

60بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساوين طاهر عبدالرزاق186640

61بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةوار حمة مولود184476

62بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكزنك عبدهللا بابكر505026



63بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفرميسك مح الدين كريم7366

يفان عبدالواحد كريم290663 64بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبير

65بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةوين ساالر جالل545035

ي ازور كريم412761
66بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيين

67بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاورنك رشيد عثمان184236

68بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروبار قادر صالح184310

يف290702 69بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيالن سعيد شر

70بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزان محمد احمد505024

71بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئازوان عادل احمد290581

72بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينو اراس رؤوف412274

73دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكواللة محمد روستم127541

74دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينب جمال محمد184447

75دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبيان ابراهيم ففى290585

76دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيين جالل غفور7377

77دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيان محمد روستم126894

78دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىارخوان محمود مصطفن7483

79دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكةزال محمود احمد7484

ي احمد290511
ن
80دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخالت عبدالحامد صوق

81دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمهاباد محمد محمود7486

ن26070 82دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبيخال سعيد حمةامير

يف412594 83دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشكول ابراهيم شر

ن عبدهللا7344 84دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبهره حسير

ن290595 85دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروناك سيدكل شيخ امير

86دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجوان عارف حسن412804

ن حمة184347 ة محمدامير 87دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمنير

يف7425 88دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروخوش حسن حمةشر

89دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوالن هوشيار احمد7372

90دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجيمن عاصي محمد184367

ي288877 91دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبه ناز عمر صي 

92دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبناز قادر احمد288790

ن127374 93دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوخان هادي حمةامير

94دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبيخال راغب عبدهللا7354

بيكه رد علي توفيق184303
95دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

96دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزان محمود اسماعيل186593

97دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخيال محمدسعيد عبدهللا7469

98دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنجيبة صابر حسن7466

99دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكونا غفور اورحمان127259

100دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيالن صابر خدر127672

101دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبهار لطيف سعيد127456

102دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنرسين ابوبكر محمد184424

ن184258 103دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاال جليل حمةامير

104دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةاللة عثمان سليمان128999

105دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةرخةوان احمد عبدهللا127603

106دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجوان حسن قادر290636

107دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا عل7476

زا حمه صالح7472 108دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمين مير

109دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتةالر خالد رشيد7409

110دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكه زال عبدهللا سعيد7467

ن509110 111دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيكار صالحالدين حمةامير

112دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىليمو محمد مصطفن290594

ن186567 ن سعدي حمةامير 113دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنازنير

ن كريم عبدالرحمن7439 114دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشهير



115دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنرسين كريم محمد153530

116دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىصبيحة ابراهيم حسن186624

ن7429 117دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيان حسن امير

118دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكويستان صابر محمد184461

119دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتازان عبدالرحمن احمد7370

120دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىامينة محمد رشيد122901

121دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيوة عبدالعزيز قادر211371

122دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشنو عمر رشيد184335

123دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسعاد حمةسعيد فتاح129148

ن حمةمراد290613 124دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجرو حمةامير

هةرم احمد علي7447
125دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

سوسن حمةعلي عمر290466
126دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن412781 127دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينو محمد محمدامير

128دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخالدة حمةصادق حمةكريم412672

129دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشارا نجم الدين احمد290736

130دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاناز هاشم كريم184355

ن412595 131دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبناز ساالر حمةامير

132دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوخان بختيار عبدالكريم184444

133دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناسكه صالح احمد7420

ن عبدهللا حسن290633 134دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنرمير

135دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوخان ستار محمدكريم128718

ن محمدغريب فتاح184333 136دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةفير

137دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةوار عبدهللا محمود184375

ئارةزو علي رشيد7400
138دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن7426 139دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشهال عمر حمةامير

140دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيكار مجيد توفيق127529

141دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيالن كمال اورحمان12004

142دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزولفة صابر خدر7488

143دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريواز محمود عزيز7351

ي عمر فرج128134
144دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاشيى

145دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزان كريم حمةفرج184480

يف290720 146دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشنو ابوبكر شر

147دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنرسين علي محمود184269

148دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزان عبدهللا احمد7442

149دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدلخوش حيدر عزيز412340

150دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاال حسن محمد412802

151دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنجيبة جالل كريم504950

152دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوسار محمد فارس7464

153دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوخان محمد جبار153414

154دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمزده رؤوف عبدالرحمن7374

155دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةريز مجيد قادر290571

156إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجيمه ن طه محمد186644

بيان علي احمد127491
157إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

158إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبروين مجيد رشيد186549

ن محمد288729 ن محمدامير 159إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنرمير

160إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكيالس عباس محمد128954

161إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنازو عبدالرحمن مارف184379

ن قادر فرج184287 162إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنه رمير

163إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشكرية حسن عبدهللا127416

164إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشهال مصطفن حسن129043

زا288903 165إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان ابراهيم مير

166إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيان مجيد رحيم12041



167إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبيان حمةسعيد فتاح7375

168إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيكار عبدالغفور فارس127842

169إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزان جمال مصطفن184315

ن505016 170إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيالن محمد حمة امير

ن129432 171إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديرين محمدرؤوف محمدامير

172إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجوانه كمال صالح184316

173إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيشو كمال نورى318957

مهاباد نوري محمدعلي412742
174إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

175إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاواس محمود حمةغريب121667

176إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدرون حمةفرج محمد127666

1دبلوم عالي10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزالة طيب صالح184441

2دبلوم عالي10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريزين طالب حمةصالح184479

3بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنزار احمد محمد184306

يفان لقمان عثمان411874 4بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبير

5بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتافكة دلير لطيف545050

6بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىباخان مصطفن عبدهللا184194

7بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديانا دياري فتاح184332

8بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوة اسماعيل محمد7450

9بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهانا فاضل قادر186614

10بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاسماء ابوبكر محمد505020

11بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفريشتة توفيق عبدهللا290735

12بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبسوز احمد كريم184235

 عمر علي505003
ن 13بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىافير

ن412658 14بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسايه رؤوف امير

15بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدشين عثمان احمد412662

ن صالح290695 16بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتوران حسير

17بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسانيار بهزاد احمد412826

18بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكانياو ستار محمد412044

19بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجاوان برزان جميل186618

20بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىميالنو جزا رشيد504885

21بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسانا سةربةست عبدهللا412100

ن505025 22بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيفان صالح حمةامير

ن186591 23بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوة جمال حسير

24بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجاوان حيدر عزيز412651

25بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاجوان محمد قادر411769

ن412639 26بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبرزه عمر محمدامير

27بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكونا لطيف قادر7491

28بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزريان عبدالقادر خدر288959

29بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبه يان عبدالقادر نوري505000

30بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيماء عثمان عارف290420

31بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوما غريب حسن184290

32بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئافان جوهر رفيق509115

33بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشايةن محمدكامران عبدهللا288964

34بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىباخان خليل مصطفن412618

شنو غفور علي290681
35بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

36بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتازان عل عبدهللا186572

ن كريم290616 37بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشينه امير

ن عمر412750 38بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسونيا ياسير

39بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزا رسول كريم184286

ن فاتح مجيد290444 40بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسولير

41بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكازيوة فاضل قادر186616

42بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبسوز غفار حامد7415



43بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالوين كوردة توفيق290728

44بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسانا فائق كريم184200

45بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكونا فرج سليم7428

46بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبريسكة كيوان محمد509119

ن صباح رؤوف7461 47بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدابير

ان نوزاد حمةطاهر412648 ن 48بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلير

49بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيان مجيد مصطفن412708

50بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفارونا عثمان احمد290635

51بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىباخان احمد كريم290747

52بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىراز ابراهيم خالد412034

روبار عمر علي7478
53بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ي خالد محمد290461
54بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىده شين

55بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتازان عمر حمةالو184196

56بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالوين عبدالقادر كريم184370

57بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهناء عمر نجيب7345

58بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهاوناز عثمان سعيد7393

59بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروقية طالب صالح290629

60بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريزين هيوا محمود184361

61بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساكار كريم حسن184277

62بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساية فاروق محمود505012

بوكان عثمان علي290675
63بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

64بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكونا محمد احمد504965

65بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساكار ازور سعيد184453

66بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيان محمد عبدهللا128851

67بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوجةر عزيز فتاح504893

ن برهم اكرم290624 68بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفير

69بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزان رحمان عبدهللا127387

70بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجرا كمال فائق186646

ن غفور حسن505031 71بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةفير

72بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخندة رسول عل412731

73بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاالء رزكار كريم184328

74بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيلة قادر صالح128109

75بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيتون محمد غفور290453

ن ابراهيم احمد412764 76بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفير

77بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئازيز عباس محمدعلي412678

 غريب حسن184289
ن
78بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىباق

79بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروبار مجيد توفيق7417

80بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيين هيوا محمد505039

81بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفة حمه مولود184475

82بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبانو بهاءالدين قادر290725

83بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساوين قادر عبدالرحمن412637

84بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساكار محمد رشيد412711

ن7413 85بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبه ريز عبدالعزيز حمةامير

ن نجيب سعيد184338 86بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىافير

ن سعيد412655 87بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنوزين ياسير

88بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديدار طيب حمةكريم290701

89بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسايان رائد قاسم290573

90بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا اسماعيل ابراهيم290653

بةهار غفور علي412714
91بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

92بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبروشة اركان حمةسعيد127239

93بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزالة جبار حمةصالح184413

ي محمود290509
94بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا نجم الدين ففى



ان عبدالقادر خدر184275 95بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسير

ن طه غفور184323 96بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفير

97بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوالن محمد حمةرشيد411983

98بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشةوان حبيب محمد7365

99بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان جالل جمعة412717

100بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجرا فاضل حمةخورشيد186602

101بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسازان رسول كريم184285

102بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيان محمد حمةرشيد412014

103بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساية اميد فتاح411967

104بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةروا مجيد قادر290639

ن صالح290692 ي حسير
105بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتارابن

106بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاريز نةبةز محمدصالح290434

ي عثمان عبدهللا412006
107بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيين

108بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجنوور قادر مجيد411761

109بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريزان محمد محمود412021

110بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتةالر رشيد فتاح412815

111بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدةوةن احمد قادر412581

112بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنيكا محمد عبدهللا412588

113بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناز محمد احمد412238

114بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا محمد مصطفن290650

ن حميد احمد153514 115بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفير

116بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديين كامران عل504896

ن412737 ان صالح حسير ن 117بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكير

ن7356 118بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةزين ريبوار حمةامير

119بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسافو احمد محسن504995

120بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزيار رزكار محمد412724

121بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاويزان كامران سعيد290738

122بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىره زبه ر رزكار محمد412733

كةشاو سةردار علي184266
123بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن صديق عبدهللا412254 124بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكةشبير

125بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخةيال محمود توفيق545108

126بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةوار مجيد عزيز412794

127بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيتون محمد محمود411667

ي دارا احمد504992
128بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكابن

129بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفانيا كاظم كريم186609

130بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشنو حامد محمد290710

131بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهاوناز فائق سعيد412692

132بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاجوان محمود حمةرضا288882

133بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيفان حمةكريم عبدهللا290729

ن7446 134بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريزنة رسول محمدامير

135بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسانا عبدالغفور فارس7378

136بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوما محمد عبدهللا184309

137بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان ريبوار رسول412690

138بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسانا شكار علي خان127710

139بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتابلو لطيف قادر7492

140بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشعلة عبدهللا محمود7470

141بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاوارة رشيد سليمان412812

142بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنهايت احمد حمة184189

143بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلةنيا ايار صابر127284

144بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةهار محمد كريم505042

145بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناز عباس محمدعلي545020

وان روستم7462 146بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتارا سير



ن ريبوار صالح184376 147بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكةشبير

148بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجرا محمد فرج288934

149بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلةنيا عل احمد504993

150بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاناز نارص محمد411707

ن290689 151بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشةوبو عمر محمدامير

152بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهازة صالح ابوبكر7355

153بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزهراء احمد كريم290589

154بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخيالن لقمان عثمان412488

155بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشادي جبار خضن504977

156بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسنور قادر عبدالرحمن412635

157بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشادان جمال فتاح7453

158بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدونيا دياري فتاح290645

159بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروز دلير شكور184199

ديكان عارف علي184252
160بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

161بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهاوبش كريم عبدهللا184358

162بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالرا دلشاد محمود412215

163بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاال كاوة احمد290486

164بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىقةالت فريدون توفيق412707

165بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىباليسان كامران سعيد290732

ي504991 166بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينب خالد صي 

167بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزا سالم عبدهللا412720

زكية حمةتوفيق علي184363
168بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

169بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيشو حامد مجيد290428

170بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوجةر طه توفيق411974

171بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشادي مزن محمد184468

172بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةزين زبير عزيز7359

173بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةنار محمد احمد504878

174بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان احمد عل412689

175بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريزين كريم سعيد186592

ي احمد7404
ى
يفان باق 176بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبير

177بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسازكار احمد حسن184202

كس محمود صالح184198 178بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنير

نيان احمد علي186546
179بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

180دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزريان سعيد مصطفن184383

181دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيران عبدالوهاب احمد7460

182دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجاوان رؤوف حمةعارف412333

183دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزان صديق محمد290577

184دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوهرا عمر حمةصالح412621

185دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتابان عمر حمةالو7455

از خالد محمد184265 186دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشير

187دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاال ناصح كريم412697

188دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفانيا عادل جالل184368

189دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريناس ايوب حمه كريم184318

190دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدةرون مصطفن عبدالرحمن412624

191دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبانة خالد ابراهيم129385

 علي خدر184273
ن 192دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسةنكير

193دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةلوةن عثمان رشيد11999

194دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدرون صباح عارف186556

195دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلوزان محمد سلمان503731

196دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاناز ايوب حمه كريم184299

ن طه محمدشارى186637 197دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىرنكير

ن412811 198دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروقيا قادر حسير



199دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيدا اسماعيل مصطفن290396

سارا سعيد علي7416
200دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

201دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيماء كامران عزيز184417

 علي290659
ن 202دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا حسير

203دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزوان فريدون مصطفن7434

ن حمةمراد412656 204دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتةالر حمةامير

205دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوفيا دلشاد حمةخان545043

206دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاشنا احمد حمة184255

سارا محمد علي184302
207دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

208دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدلكير صالح صالح504970

209دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةسوز عبدالقادر عبدالكريم7465

ئازيار هاشم علي ويس412671
210دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

211دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيوة هيوا جمال186589

212دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشنيار طيب حمةكريم290699

213دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسةرشةن كامران عارف504998

214دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشارا وهاب حمةخورشيد290678

215دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالوين حامد اسماعيل412700

داستان وهاب علي288776
216دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

217دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىترزه عمر توفيق290669

218دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالنه عبدهللا محمد412204

219دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيشو ساالر محمد545026

220دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيما ريبوار محمدرشيد253062

221دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدييه هيوا حمةعزيز184250

222دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىرةنو رةنج عمر412736

223دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةوار محمد فارس7388

224دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيالن كريم الماس122904

225دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجيا صالح الدين اسماعيل504988

226دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجوانة محمود حسن412600

227دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمستان مجيد حمةرحيم184207

228دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريان خالد محمد412701

كوثر علي عبدهللا186562
229دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

230دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوز محمد قادر184393

231دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةناو عبدالرزاق قادر12056

ن7444 232دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىباخان هادي حمةامير

بةريز كامران علي412807
233دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

و عمر كاكة184478 234دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهير

235دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيفن حمزة حمةفرج184402

236دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفيان حمة كريم184188

237دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكولشن مصطفن محمد504902

238دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنياز عبدالغفور فارس7403

239دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناز جالل محمود412631

ن7443 ن امير 240دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيشو حسير

241دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكازيوة فارس محمود290627

ن184243 242دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيين عثمان حمة حسير

ن186571 243دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشةيدا نارص حمةامير

244دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزيار محمد ابراهيم184304

245دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدلباك ابراهيم رشيد290588

246دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهاوزين صالح محمد126904

ن184231 247دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلةنيا حسن محمدامير

248دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبرزه عمر توفيق290671

سونيا والي روستم184472
249دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

250دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزوان محمد رشيد7432



ن احمد محمد7397 251دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسولير

252دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنىه نوري محمدزاهد7386

253دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزان جالل صالح7376

254دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوخان بختيار محمود7349

255دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةوار كمال محمد290641

ليلي عمر رسول288980
256دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

257دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدانيا عثمان احمد412661

يفان خالد حمةسعيد290743 258دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبير

ن7419 259دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيماء احمد حسير

260دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهةريز فرج قادر62965

261دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشنك اراز جمال184280

262دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىحليمه ابراهيم عمر7389

263دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخيال عمر عبدالمحمد128770

264دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسومةييه رحيم معروف412801

كلثوم علي عبدهللا186543
265دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

266دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئافان ئازاد محمد184203

267دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدليلة محمد عبدالرحمن412591

268دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكوالله مجيد عزيز412798

269دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهونيا هيوا عمر290719

ي صديق عبدول290622
270دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاشيى

271دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتافكة محمد حمزة504973

272دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاشنا فريدون مصطفن7433

يف عزت184455 273دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساوين شر

274دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالنة كمال لطيف411901

275دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةها سةربةست عبدهللا412083

276إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةريز عثمان فتحاهلل129068

كالي محمود حسن412293
277إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

278إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهونيا فريدون عبدهللا288920

279إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلينا رسول كريم433336

280إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىاالء ئاوات فارس433344

281إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدية قادر صالح184418

282إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسانا كريم كاكةحمة290521

283إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا احمد محمد127782

284إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالنيا عدنان احمد412322

ن288895 285إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتافكة عثمان حسير

286إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلنيا اسو عمر12014

287إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتالر نادر حسن288927

288إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاال فاتح مصطفن12028

289إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا مصطفن حسن129052

290إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنسار محمد حمةرشيد412027

291إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهازة عل عبدهللا186639

كالي فريدون عبدهللا288797
292إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن بشدر عبدالقادر288947 293إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفير

294إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزا هدايت احمد184210

295إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىله نيا مجيد توفيق12036

296إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجنور كمال فائق184208

297إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيوة فاروق محمد288774

298إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديدار عثمان محمد433363

299إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيليا محمد رشيد7435

يفان حسن محمد184296 300إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبير

301إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتري احمد سالم412262

302إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديين جمعة محمود288819



303إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهوزان خليل صابر128081

304إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىتابلو عبيد عثمان288800

305إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيا محمد كريم7396

306إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشوشت عمر سعيد129406

307إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىايمان ريبوار طه7348

ي خالد محمود412681
308إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىمه سيى

309إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيما نجم عبدهللا288889

310إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسونيا صالح محمد504999

311إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبشو شدار احمد412283

ن412229 312إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيفان فؤاد محمدامير

313إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنور نهاد لطيف290705

314إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكيالن مجيد فرج410659

315إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزيا بارزان محمد411818

316إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساية كمال عثمان126928

317إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىناز مصطفن عبد الرحمن411881

318إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكازيوة عبدالرحمن جالل290662

ن411752 319إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئافان رؤوف حسير

وت128870 ن طه بير 320إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشابير

ن عبدهللا412718 321إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهاوناز محمدامير

322إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىايفان احمد عل184241

323إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكو جه ر عابد حسن290491

324إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشانو لطيف قادر127898

325إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىانوس جمعة رضا288866

326إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىساية ستار حمةرحيم127405

327إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيماء عثمان محمد127312

328إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشةنيا لقمان سعيد411952

329إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىماردين طارق عثمان412604

مروا علي عثمان127643
330إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن288912 331إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئافيستا عثمان حسير

332إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخةندة همزة عثمان288941

333إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىريناس عثمان سعيد7392

ن433324 كازيوة علي حسير
334إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

335إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيوة فاضل محمد412628

اسماء جوتيار علي505022
336إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

مهاباد حمةعلي فارس7477
337إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن صابر همزه412740 338إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنكير

339إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىروزا ريبوار جزا288703

340إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزوان عثمان حسن288716

341إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىديية يعقوب محمد433326

342إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيفيار امير محمد290482

343إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىايمان كاوة احمد290601

344إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسيفان ريبوار سليمان412352

345إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدةرون رفيق عمر288970

346إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىداليا وصفن كمال186612

و عبدالقادر رشيد412163 347إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهير

348إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشيوة حميد رشيد7350

ن بابكر412636 ن حمدامير 349إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنافير

ن محمد411745 350إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهه الله حسير

351إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىماد ايوب محمد433329

352إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسازان عزيز عمر7394

353إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفان محمد كريم411799

354إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةزين فائق كريم129210



355إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينو عبدهللا حسن288807

356إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىنفار محمود رسول509098

ن ريبوار صالح127827 357إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةيفير

ن412666 358إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبرزين احمد حمةامير

359إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجراخان همزه عثمان288943

360إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكاشما عبدهللا صالح509122

ن411750 361إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئةريفان رؤوف حسير

سوزان غفور علي504898
362إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

363إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبةسوز فائق سعيد128810

364إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجاوان فاضل حمه خورشيد288884

ي حمةعلي411721
ى
365إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىرةنو باق

366إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسارا فائق نادر412646

367إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبه يوه ست جمال كريم290643

368إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبنار بكر حمةصديق184359

369إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوما ازاد عبدهللا433358

ن184364 370إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهاجر بارام حمةحسير

ن عمر290688 371إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلةنيا ياسير

372إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفة رزكار مجيد412299

373إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالنيا جزاء عثمان412304

374إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىلةنيا كامران احمد12016

375إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدةرون طاهر صالح288879

376إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجنار كمال فايق184262

377إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجيا عثمان احمد186674

378إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوما سامال فهم127474

379إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاتو بارزان حسن288952

380إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىفردوس جوهر رفيق412653

381إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئه شين عبدهللا عثمان411713

ن كريم محمد186605 382إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشةهير

ن كاوة صالح186636 383إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالفير

384إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىخيالن محمد حمةجان412468

زريان كامران علي411781
385إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيى

ن جمال عبدهللا186551 386إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيفير

387إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسوزى قادر عبدالرحمن412186

388إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجاوان فتاح احمد290488

389إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاتوو رحيم عبدهللا505037

ان عثمان رسول505008 ن 390إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكير

391إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىالنة بهاالدين كريم412222

392إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدنيا جالل قادر505027

393إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزينةر محمد صابر545073

394إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشاناز عثمان قادر186595

395إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكونا عثمان محمد412641

396إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسةهةند رؤف احمد545017

397إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىهيفا طاهر محمد290450

398إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىزةيتون حسن عمر412626

399إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىسةناريا رحيم نادر411576

ية عبدهللا سليم184346 400بكالوريوس10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىصي 

ن505033 401دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىشة ونم رحيم امير

يف184319 402دبلوم10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىدةريا غريب شر

403إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىجوانة محمدفرج شفيق412818

404إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىئاواز فارس محمود288991

405إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىبهار نورى كريم7430

406إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىامينة محمد محمود7382



407إعدادية10- مركزالمدينة 21270السليمانيةأنيىكةوسةر قادر رسول127443

ن معروف10870 1دكتوراهقرداغ21271السليمانيةذكرمحمد تحسير

2دبلوم عاليقرداغ21271السليمانيةذكرئازاد عطا نوري385029

3بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسوران عمر احمد10831

4بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكررجب عبدالرحمن علي183257

5بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرجمال رشيد كريم455266

6بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيمن ابوبكر عمر183224

7بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراميد ابوبكر حسن492516

8بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرمظفر محمد احمد6740

9بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرصالح حسن حمود419956

10بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسوران محمد احمد492488

ن معروف385010 11بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرعمر تحسير

12بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرجاالك محمود علي492623

13بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهةزار جالل محمد91409

14بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرفاتح صالح روستم384813

15بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرصديق محمود عبدالقادر385280

16بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربختيار محمود عبدهللا492616

17بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرفهمي حمةصالح حمةسعيد421268

18بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيوا احمد كاكةحمة492548

19بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكركامران توفيق كريم385086

ن فرج382873 ن حسير 20بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرتحسير

21بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكركامران عمر رشيد492492

22بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئاوات عمر قادر6902

23بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراسو احمد محمد6719

24بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرشدار محمد عبدالرحمن424288

25بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكردانا كمال والي6888

26بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرشاخةوان رفعت حسن492581

27بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرجاسم محمد نارص424904

28بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرنزاد كريم علي382857

29بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئارام صالح حسن385035

ن معروف385273 30بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئارام تحسير

31بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراسو رشيد عباس424794

32بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراثير فالح خلف421343

33بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسامان عبدالحميد احمد10491

وان حمة سعيد385078 34بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسير

ن عبدهللا6969 35بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرنة بة رد حسير

36بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرمحمد علي حسن454542

37بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئارام عمر قادر6763

38بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئاراس عباس فائق6921

39بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراحسان عبدهللا علي492472

40بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربشدار محمد محمود385051

41بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربشتيوان علي حمةكريم424859

42بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراكو عبدالكريم صالح420758

43بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكردلشاد طاهر حامد10841

44بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربهمن حمةرؤوف محمدعل385009

45بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراردالن عمر عبدالقادر384769

46بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسوران عثمان حمةصالح424243

47بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسة ركة وت مصطفن عبدهللا385012

48بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرناظم كريم محمد492534

49بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرزانيار مصطفن حمه صالح424311

50بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرريبوار توفيق كريم385084

51بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيمه ت محمد محمود10811



52بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرجوتيار عبدالرحمن محمد455575

53دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرسامان خالد حسن183274

54دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرسوران محمد رمضان454641

55دبلومقرداغ21271السليمانيةذكررزكار محمود حمة6906

ن6880 56دبلومقرداغ21271السليمانيةذكراحمد نامق حسير

ن فتاح385191 57دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرجزا حمةامير

58دبلومقرداغ21271السليمانيةذكركارزان عمر احمد384603

59دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرفرمان عبدهللا عزيز492563

60دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربختيار عثمان ابوبكر183206

61دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرجبار احمد علي385146

62دبلومقرداغ21271السليمانيةذكردياري احمد حمة10865

63دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرطه محمد احمد10875

64دبلومقرداغ21271السليمانيةذكردلير احمد رشيد6822

65دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرجالل محمد سعيد385014

يف492573 66دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرباهر رشيد شر

67دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشاد ظاهر حسن508435

68دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرانور محمد فتاح492604

69دبلومقرداغ21271السليمانيةذكردابان عثمان احمد385256

70دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربهمن محمد احمد6625

71دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرئاسو احمد رشيد492484

72دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرهزار علي صالح454263

73دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرهةفال جالل محمد419687

وان كمال محمد385121 74دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشير

75دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرئاري طه علي385119

76دبلومقرداغ21271السليمانيةذكردانا حمه رشيد حمه مراد385054

77دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرسةركو اكي  عبدالكريم6894

78دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرريباز صديق علي385194

79دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرريباز فاروق بهاءالدين454254

80إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرايوب جميل معروف120532

ن385265 81إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكركاروان عمر حمةامير

82إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرعثمان حمةسعيد مصطفن385006

83إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرهادي طه احمد10816

ن رحيم توفيق10861 84إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرحسير

يف425004 85إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكراحمد حمةرشيد حمةشر

ن عبدالكريم عبدهللا384833 86إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرحمه امير

87إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكربهاءالدين مجيد محمود385160

88إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرابوبكر فرج حامد384410

89إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرعثمان عبدهللا رشيد384701

90إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكريوسف محمود عبدالكريم383221

1ماجستيرقرداغ21271السليمانيةذكردلير غريب حسن98508

ن انور حمة385331 2بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرريبير

3بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرداود بهاءالدين علي384797

4بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكردانا علي مجيد492485

5بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرديار علي محمد385066

6بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهه ريم حمه سعيد424448

7بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرشاباز فاروق عمر384499

8بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرابراهيم توفيق رؤوف10911

9بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهاوكار جليل قادر385234

ن183416 10بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسوارة فائق حمةامير

11بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرروند رجب عبدالرحمن6870

12بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكركاروان علي كريم6655

13بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكركاروان رفعت حسن492583



14بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهاشم كريم محمد10499

15بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراوات مصطفن فرج385093

16بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربرهم علي رحمان424975

17بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرطارق عمر محمود424949

18بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكررةوا نةجم طه183248

19بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرديار علي مصطفن385243

20بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيمن علي خوارحم385108

ش عباس غريب424992 21بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهير

22بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسنكةر قادر عمر6851

23بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرديارى ابوبكر قادر385204

24بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيمن محسن حسن492251

25بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيوا احمد صابر454736

26بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهريز رمضان احمد385056

27بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكراحمد حسن عطية515227

28بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكركاردو عثمان حمةسعيد454334

29بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئامانج قادر عمر10520

30بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسةردار احمد عبدالكريم492575

31بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهةلكةوت عمر عبدالرحمان6857

32بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئاوات طاهر حامد91477

33بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهةلكةوت عمر علي384456

34بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرنةهرو عثمان حمة384564

35بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئةيوب جوامير حمةصالح454052

36بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربةرهةم عمر خدر492719

37بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرصالح غالب خلف424556

38بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرعمر عزيز محمود384511

وان كمال حمةرشيد6980 39بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرنوشير

40بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرابوبكر قادر محمد385208

41بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربكر طارق مزهر492727

42بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرعدنان عبدهللا احمد492708

43بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرقارمان غريب رشيد382965

44بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرريبوار صالح محمد385248

45بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرامانج جالل عبدالكريم10927

46بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيوا قادر احمد385096

47بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرنةبةرد سعيد حسن385032

48بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئاراس نوري فرج424841

49بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرئةيوب عثمان صالح385031

50بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرارام محمد نامق492518

51بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرامير محمد علي385030

52بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرمحسن علي حسن6866

53بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكررزكار محمد عبدهللا424279

54بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربريار ساالر جالل424619

55بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرشوانة جزا حمة492747

56بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهيمن عثمان سليمان385072

57بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرمحمد جزا فارس6672

58بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكربةرهةم حمةعلي احمد424881

59بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرمحمد حميد عبدهللا492465

60بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرسةرهةنك فائق محمود492523

61بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرخيالن جالل قادر384581

62بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرزيوار احمد نامق6877

63بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةذكرهاورى رفيق رؤوف384505

64دبلومقرداغ21271السليمانيةذكردانيار عل حسن515285

65دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرمحمد عثمان فتاح492267



66دبلومقرداغ21271السليمانيةذكركوردو كاوة علي98947

67دبلومقرداغ21271السليمانيةذكررزكار ابراهيم محمد492556

68دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرمةريوان كمال حمةرشيد383047

69دبلومقرداغ21271السليمانيةذكررةوا عثمان حمةكريم384684

70دبلومقرداغ21271السليمانيةذكركوشت قادر عمر492542

71دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرسه ربه ست كاوه محمود99046

72دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرخليل احمد رضا455230

ي محمد492713
ى
73دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربريار باق

ن مجيد120588 74دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشكوت حسير

75دبلومقرداغ21271السليمانيةذكردانا ابوبكر كريم383049

76دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشفان محمد علي385026

77دبلومقرداغ21271السليمانيةذكركةرميان سعيد حمة383053

78دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرزانيار عمر حمة384808

79دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرمقداد علي عزيز492297

ش بكر محمد6830 80دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرهير

81دبلومقرداغ21271السليمانيةذكركارزان علي كريم492235

82دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرئاالن محمد حمةعزيز10851

83دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشفان ابراهيم سليمان424297

ن384540 84دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرئوميد محسن حسير

85دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرهةورامان سعيد حمة6897

86دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرحيدر ابوبكر قادر384534

يف385221 87دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرعباس عمر شر

88دبلومقرداغ21271السليمانيةذكراكو مجيد حمةعزيز6765

89دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرئةزين فاروق عمر384739

90دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربروا احمد حمةطالب384839

يف385225 91دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشاخةوان عمر شر

92دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرهةزار احمد فارس6860

93دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرالياس فاروق عمر492723

94دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشتيب ابراهيم حمةغريب420322

95دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرهاوكار خالد رؤوف385004

96دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرريباز عبدهللا رحمان385213

97دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرنوروز عباس كريم98600

ن385276 98دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرئارى محسن حسير

99دبلومقرداغ21271السليمانيةذكروريا عمر عبدهللا420281

100دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربريار عبدالرحمن محمد424257

101دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرعثمان جبار محمود424957

102دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرروزكار نه جم طه492527

103دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرشةهرام ابراهيم سليمان385127

104دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرطه عثمان محمد454710

105دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربةرزان محمود قادر385228

106دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرسةركار محمد رفيق383031

107دبلومقرداغ21271السليمانيةذكربشتيوان ابابكر فرجه384572

108دبلومقرداغ21271السليمانيةذكرمحمد عثمان حمةسعيد455086

109دبلومقرداغ21271السليمانيةذكررةوا كامةران كاكةويس424430

110إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرنةهرو رفيق عبدول384824

111إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكربه همه ن ابراهيم محمد420822

112إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرهاوزين عطا رؤوف492309

113إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرجوهر ساالر حمةفرج455189

114إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكريوسف احمد حمة383185

115إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكردانا محمد محمود385288

116إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرراكو كمال علي385111

117إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرريبوار عثمان عل421079



118إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرفرهاد محمد سعيد492368

119إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرئامانج عمر حسن421655

وان رشيد عباس6985 120إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرشير

121إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكربةياد جمال عبدهللا384868

ش بابارسول احمد455030 122إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرهير

123إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكردانيار عبدالكريم محمود454626

124إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرئارام جمال روستم183184

ن احمد كريم455451 125إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرريبير

126إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكركةيوان كريم علي454728

127إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرشاالو محمد عزيز384637

128إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرهاوري ابوبكر علي420976

129إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرئاسو عبدالكريم صالح515279

130إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرشكار عطا عثمان385109

131إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرباوان بكر محمد492331

132إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرهه لبه ست كمال قادر492200

ن عمر روستم10515 133إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكربةلير

134إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرسوران انور حمةعزيز492447

135إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكراورنك جبار عزيز385184

136إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرهيوا علي محمد420999

137إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكربروا زاهر غفور98309

ن183411 138إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرلةشكر فائق حمةامير

139دبلوم عاليقرداغ21271السليمانيةذكرابراهيم محمد عزيز10823

140إعداديةقرداغ21271السليمانيةذكرمحسن عبدهللا حمةسور382880

زاله ابوبكر علي492502
1بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

2بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشوخان عزيز احمد382855

شهال عثمان علي120553
3بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

4بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىفخري محمد عبدهللا385083

5بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيان جالل مصطفن6749

6بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيمان عمر خدر424336

ن10503 7بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىديالن عثمان حمةامير

ن424463 8بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىاسوز دلو محمدامير

9بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبريسكة احمد قادر424375

10بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىروشنا رحيم احمد384993

11بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهة وار محمد محمود454744

12بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهيشو اركان حسن424691

13دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنيان محمد اوالمحمد6741

14دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسةركول كريم محمد183375

15دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىصويبة حمةسعيد مصطفن454435

ن عبدهللا6886 16دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشكول حسير

17دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجنور صالح فرج6872

18دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجنار محمد عزيز384447

دلنوا احمد علي384588
19دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

20دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشوة حمةسعيد مصطفن454280

شوة حمةعلي احمد385001
21دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

22دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىرازاو احمد حمة120606

23دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىفيان جالل عبدالقادر6760

24دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىخوزكة بهاءالدين رشيد6981

25دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىروخسار عثمان كريم384990

26دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنةوروز مشير محمد385144

27دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىميديا بهاءالدين رشيد6982

28دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىروشنا جالل عبدالقادر385040

29دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىافان فتح هللا احمد385336



30دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشوة احمد فارس6936

31دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشهال احمد رشيد492572

32دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشيالن عمر قادر10481

ن جاسم385053 33دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئاواز حسير

34دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهانا محمد احمد91549

35دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسازان اسماعيل ابراهم183232

36دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيان عمر خوارحم183406

ن فتح هللا احمد385339 37دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئةفير

38دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنيهايت حمةخان دارا424849

39دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشوخان حسن فتاح385129

40دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجنور همت نوري10901

41دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكولزار ابوبكر توفيق6834

42دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهةوار كريم احمد492609

43دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيمان احمد قادر492515

44دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىروشنا طاهر حامد10846

45دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىفيان محمد محمود384692

ن384652 46دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشة هال احمد حمةامير

ن محمد385315 47دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىخه رمان امير

ية محمد احمد424654 48دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىصي 

 كريم علي6810
ن 49دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنرمير

كويستان احمد علي6770
50دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

51إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسوما فريق مجيد183370

ن اكرم كاكةرةش421058 52إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشةهير

ى ئازاد حمةعارف6714 53إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىبرسر

54إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىمهاباد حسن روستم421040

55إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىروزان فرج حامد383205

1بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىديدةن رحيم حسن385148

2بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىكاشان برهان محمد455791

3بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةرى حمةطاهر محمود385019

4بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىايمان بهاءالدين محمد492552

5بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىزينو صالح فتاح492498

6بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةري خان كمال قادر384744

7بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهاوناز عثمان مجيد384988

ن محمد حمةعزيز10855 8بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهةرسير

9بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسارا عثمان ابوبكر383026

10بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىريناس جالل محمد382863

11بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىريناس علي محمود384496

رازان سالم علي424709
12بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

13بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهه وار جبار محمود384474

14بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىزريان احمد عبدهللا384620

15بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىكولةباخ محمود روستم6846

ن425017 ي جالل محمدامير
16بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهيفن

ن424885 17بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةسةند طه امير

سانا سالم علي424366
18بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

19بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشاجوان كاوه محمود120516

ن اسماعيل معروف384747 20بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىالفير

21بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةسوز وشيار محمد384523

ان نوزاد توفيق384715 ن 22بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهير

23بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهاوزين جليل قادر419743

24بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشاناز عمر عبدهللا382986

و محمد توفيق385075 25بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهير

يفان رمضان احمد454133 26بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبير



27بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبهار كريم حسن424827

28بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىباخان محمد محمود385319

ى احمد حمه91429 29بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبرسر

30بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىنيشتمان رفعت حسن492216

31بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسارا ابوبكر محمد385059

32بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىكوالله ستار جالل385210

33بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىاسيا نجم الدين ابوبكر385125

ئاال بهاءالدين علي424911
34بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

35بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهةورة بهاءالدين عزيز385116

36بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىخةالت عبدهللا محمود454156

37بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسيما احمد كريم454165

38بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئافان محمد عبدهللا385325

39بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشنو عمر خدر424606

باخان علي فرج424775
40بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

41بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبه يام رشيد عباس385120

42بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىزينو عمر خوارحم492601

ن420369 43بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشه يدا عبدالجبار حسير

44بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىديكان قادر احمد454754

45بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىفينك فتاح حمةرشيد492743

46بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشادية رمضان حمة385219

رازاو كريم علي454488
47بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

48بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئاوارة يونس محمد383212

49بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشه يدا قادر عبدهللا419814

ن384772 50بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشاناز جزاء حسير

51بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىخيالن اسعد عزيز384850

52بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىتافان ابوبكر كريم424867

53بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهدى احمد حمة91597

54بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىزريان مصطفن محمد10906

كوردة علي مجيد385252
55بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

56بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىتافكه قادر حمة صالح492511

57بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشيما عبدول محمد385183

و علي صالح385328 58بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهير

59بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئةزين عبدالرحمن حسن492642

 علي382995
ن 60بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىساكار حسير

61بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىزريان اسعد عزيز384687

كةزان عمر علي385159
62بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

63بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىفرميسك حسن عبدالقادر420165

64بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىريزين فريدون عبدالرحمن183264

زريان فؤاد علي424812
65بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

ن492591 66بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيان انور حسير

ي كمال محمود492205
67بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىخوسر

ن كريم384419 68بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىروشنا حسير

69بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسونيا جزا محمد385178

70بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىروزان خليل كريم384999

ن فؤاد كاكةويس385201 71بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئةفير

72بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىخوشةويست كمال قادر492507

جاوان قادر علي492560
73بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

تازان كامةران علي385166
74بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

75بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهاوناز نجيم حسن383117

ن كريم420226 76بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشه هرو حسير

77بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةنان عثمان حمةرشيد492633

78بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئاال رشيد عباس424940



جراخان طه علي384785
79بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

هيشو علي محمد385153
80بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

ن طاهر385291 81بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسوزان محمدامير

82بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئارةزو عطا حمةكريم425010

83بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبنار عبدالرحمن محمد454473

84بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبه هار حمة جان حمة385231

85بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئارةزو حمةكريم احمد424898

86بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشيالن ابوبكر قادر384528

87بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهةناو رؤوف هللا كرم454636

88بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىنةكةروس عبدالكريم عبدالقادر492212

89بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشاجوان محمد رضا385147

ن424639 90بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىالفة جالل محمدامير

ن10495 91بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىكازاو محمود حمةامير

92بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشوخان كريم قادر424805

93بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيان احمد رحمان385039

94بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىجاوان قادر احمد10821

95بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىنيان محمود قادر492639

96بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىكوفار محمود احمد492652

ن محمد عزيز454820 97بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشةهير

98بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىفريشته فتاح مجيد385295

99بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشنكة ابراهيم سليمان382898

ن حمه طاهر حمه سور6910 100بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسافير

ي احمد384656
ى
101بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىباخان عبدالباق

102بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىتالر ابوبكر كريم424931

زريان نوري علي421572
103بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

104بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىتارا كمال قادر6929

105بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىتانيا رشيد حسن424970

106بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئاويزان مةريوان طالب385154

107بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشيين شدار علي10828

108بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشيين ابوبكر حمةسعيد384864

و محمد علي385023 109بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهير

يف424918 110بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىالهام سالم حمةشر

جنار علي كريم6661
111بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

112بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئةزين كامل حمةسعيد383028

ن384776 113بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشاجوان جزاء حسير

114بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىجيا جالل محمد385106

115بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسوما خالد فتاح492544

116بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىريكار جالل احمد384780

سوما علي فيض هللا492731
117بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

شيالن قادر علي383055
118بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

119بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهوما بهاءالدين عزيز385113

120بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبه ري جزاء عثمان6958

ى جالل حمةكريم492597 121بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبرسر

122بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىريناس نجيم عبدهللا492709

ي كريم محمود98362
123بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىهيفن

124بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشنيان حمةرؤوف احمد385003

125بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىريناس طارق عثمان424964

126بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىخةندة كريم احمد6751

ي عمر كريم385062
127بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشيين

ن سليمان385163 128بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىجوان ياسير

129بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىسوما كمال محمد رشيد6862

يفان انور عمر492569 130بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىبير



131بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىشهال انور جالل6840

132بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىزه ريا صالح فرجه91570

هةاللة محمد علي10883
133بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيى

134بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىافان عثمان سليمان384719

ن492576 135بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئاال نزاد حسير

يف424594 136بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىلعلية عمر شر

ن عمر حمة424147 137بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىنرجير

138بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىخيالن محمد عبدهللا385187

139بكالوريوسقرداغ21271السليمانيةأنيىئاشنا محمد احمد385037

140دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىامل ازاد ستار6890

ش محمد صالح385267 141دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىالفة هير

ن10916 ن تحسير 142دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسناء ياسير

143دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجاوان ستار محمد384759

144دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىباخان عمر رحمان385046

145دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجوان عمر عبدهللا454231

146دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىاسوس سالم عارف385016

147دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشوخان رمضان حمة385114

148دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشنو صالح فتاح424734

ن كريم420198 149دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىرازان حسير

150دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشاكول عبدالرحمن مجيد492496

151دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىالنيا سليم احمد384443

152دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنهايةت فرج حامد6837

153دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكوزين محمد فائق492751

 علي424725
ن 154دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشنو ياسير

155دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهاوزين عمر خوارحم384543

156دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهيام احمد مولود6737

157دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئزين عثمان قاصن385071

ريزان قادر علي492739
158دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

ين عمر خوارحم454723 159دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشير

ن احمد حمة98824 160دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنكير

كويان محمود كاكي99027
161دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

162دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسحر احمد حمة385095

163دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىته رزة كريم قادر424981

ن مظفر سليمان6867 164دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهيلير

165دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشه يدا نورى سعيد384991

166دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئاشنا جزا محمد384848

167دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكويستان محمد محمود385155

168دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىفارين محمد محمود385217

169دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىزريان احمد عبدالرحمن492476

170دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهاوناز ئارى حمة421427

171دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىالفة خالد محمود454458

172دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسعاد محمد سعيد454064

173دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشانيا احمد كريم385260

174دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكةنار عثمان حمةسعيد385275

175دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىريزوان رجب عبدالرحمن6884

176دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئاوات جعفر طاهر424667

ريزاو محمود كاكي120694
177دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

178دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىباخان نجاة شاهوار183331

179دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشادان ابوبكر عمر424234

180دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكوزين عطا رؤوف492227

181دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهانا ابوبكر فرج454680

182دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىراويز شهد حمة384764



183دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىزالة خالد حمة383252

184دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئاويزان غفور حمه فرج385308

185دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجاوان عمر عبدالقادر183307

186دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىباخان احمد حمة10537

187دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىفانيا فتاح حمةرشيد492735

188دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسارا كاوة نامق384484

189دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكوردة رمضان قادر385090

190دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىخه رمان عثمان محمد385340

191دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىليل حامد محمود98701

192دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىمهابات اكرم حمةسعيد424321

193دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسازان حلمي فتاح385076

برشنك عمر علي385151
194دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

كواللة محمد علي455309
195دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

196دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىدلنيا رزكار عبدالكريم383008

 فؤاد علي454907
ن 197دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنفير

198دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئازيز فتاح فارس424529

199دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجرو عمر حسن384632

200دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشادية دارا احمد424273

201دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكه زال اكرم مجيد385143

202دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشيماء احمد حمه طالب384844

ن جعفر عمر384597 203دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكةشبير

ه ستار حمه10484 204دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىامير

205دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكه زاوة عثمان حمة385304

كوردستان عثمان علي492658
206دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

207دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشاكول عبدهللا رشيد384724

208دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىريزين ساالر عمر424518

209دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشاجوان رؤف مصطفن454598

210دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجرو صالح محمد424785

211دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجوفيان حسن عبدالقادر424769

212دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسازكار صالح محمد454761

213دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىخيالن عبدالرحمان محمد454175

ن فارس384625 214دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسارا حسير

ان عمر علي385157 هير
215دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

216دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىجوان عثمان مجيد385069

و مولود احمد492243 217دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهير

218دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىلةنيا كمال محمد رشيد383021

ساوين سالم علي424482
219دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

220دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىدلنيا انور عمر385298

221دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشوخان صالح عزيز385198

222دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىنيان عبدالرحمن احمد513646

223دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسناء رمضان قادر385088

224دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىدةشين عمر كريم384549

بيناي علي مجيد421510
225دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

226دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكويستان محمد مصطفن492538

227دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشنيار فرهاد عبدهللا382997

228دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىفيان حسن مجيد385239

ن10510 229دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشيما عثمان امير

230دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىئاال محمد قادر385017

231دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهة وار سعيد توفيق454701

232دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىاشاء نجم الدين ابوبكر385123

233دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىخةالت حسن صالح6776

سارا علي كريم6640
234دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى



235دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىفرميسك خدر احمد383052

236دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيام عمر فرج384437

237دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىهيشو عثمان حمةسعيد385329

رة زية عبدول علي424855
238دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيى

ن425021 239دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىكوزين محسن تحسير

 علي كريم6668
ن 240دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىسولير

241دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشيين عمر رشيد385020

242إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىكونا محمد عبدهللا421372

243إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشيين محمد احمد183372

244إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىلينا عبدهللا قادر183201

ن محمود492218 ن حمةامير 245إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىكةشبير

هيشو اوات علي420615
246إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيى

247إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىدشين انور عمر385300

248إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىكواللة سليمان احمد385281

249إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىنيهابت عبدول علي424137

250إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسيفر صديق محمود384614

251إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىروزكار محمدجان صالح384854

252إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىماريا عثمان رحمان424996

ن محمد فرجة6744 253إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىرنكير

254إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىديمة ن حبيب هللا عزيز384859

255إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسمية خالد فتاح455368

256إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىريزين فرج حامد183352

ايمان علي حمةصالح385272
257إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيى

ن روستم420471 ن امير 258إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىكةشبير

259إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىمزدة ايوب جميل98967

260إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىروشنا عثمان حمةكريم384665

شفان فؤاد علي384558
261إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيى

262إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشةهرو عبدالرحمن مجيد421285

263إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىدةشين جالل حسن98666

هونيا اوات علي420678
264إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيى

265إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىجرو رمضان حمة455143

266إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسيما عبدالسالم عثمان6917

267إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسوزان جمال عبدهللا421546

268إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىئافان رمضان حمه385316

269إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىاشنا عثمان حمةكريم384658

ن424852 270إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىبناز فارس حمةامير

271إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىروشنا انور عمر385299

272إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىخةالت كمال محمدصالح421307

273إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسةنا عبدهللا حمةعزيز421015

274إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشيالن عثمان سليمان384709

275إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسناء احمد حمةطالب384464

276إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىهوزان حسن عبدالقادر424754

277إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىلةنيا كريم عبدهللا424821

278إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىفريشتة كامران حمةرشيد515241

279إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىئاسودة ايوب جميل98856

280إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىمريم سعيد رسول513640

281إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىلةنجة نوري سعيد384698

ي عثمان محمود421399
282إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىدةشين

ن جالل حمةكريم492202 283إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىنةخشير

284إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىاسيا محمد عزيز384645

285إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسناء ساالر ستار98394

ن492531 286إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىلوزان رفيق حمةامير



287إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىئافان جمال محمد385283

288إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىزريان جالل محمد120577

289إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىساريا حمةنوري صالح492478

290إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىزياكو اسماعيل معروف455411

291إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىايمان رمضان حمة10921

292إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىهه نار سعيد توفيق454967

293إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشنيار جزا حمه كريم183196

294إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشيما عمر عبدهللا455428

295إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشيين جالل حسن98641

296إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسنور توفيق اورحمان383162

297إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىاسيا يونس محمود338943

298إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىاسيا نريمان عزيز492566

299إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسارا صالح محمد455832

ن محمد385311 300إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسارا امير

301إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىديين احمد رشيد385044

302إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىايمان عثمان عزيز384830

303إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشاليا عثمان توفيق454839

304إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىجرو عزيز محمود385285

ن رحيم6630 305إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشنيار حسير

306إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىئافان اري حمة384673

307إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىديمن فاروق عثمان420495

308إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىبةيام محمد احمد183393

309إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىديية محمد عبدهللا492285

310إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسنور كمال سعيد492327

311إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسوما محمد حمةنوري515244

312إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشه به نك طاهر عزيز183400

313إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىزينو عباس احمد383071

314إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسازان عبدهللا محمود384723

315إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىكزال عثمان عل421178

316إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىروزا برهان عبدهللا492319

317إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشادى كمال محمود492314

318إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشانو غفور حمه385200

319إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىسانا عثمان حمةكريم384853

320إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىشةيدا احمد حمه طالب383110

321إعداديةقرداغ21271السليمانيةأنيىدةشين محمود رسول385100

322دبلومقرداغ21271السليمانيةأنيىشيما جزا محمد385318

وان قادر حمةصالح6954 1بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرشير

2بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهلمت محمد مصطفن137814

ن محمد368338 3بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرعماد حسير

4بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرشاخةوان عمر حسن410629

5بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرعثمان حمه كريم ابراهيم368407

ن410683 6بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرطه علي حمةامير

ن6626 7بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرعبدهللا حسن حسير

8بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرصالح علي صالح137984

9بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرشكوت طه قطب الدين368384

10بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرنريمان علي محمد410681

ن توفيق139172 11بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرامانج ياسير

12بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرعمر كريم احمد368349

13بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرسةرتيب صالح محمد6885

ن توفيق6549 14بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربريار ياسير

15بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكركوران لطيف محمد139149

ن فتاح384200 16دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرجالل محمدامير



17دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرعمر احمد عزيز410628

ن توفيق فتاح6620 18دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرياسير

19دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرعلي مارف صالح6644

ن139211 20دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرابوبكر حسن حسير

21دبلوموارماوا31272السليمانيةذكركوسار ابوبكر محمد139225

22دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرريبوار محمود محمد410616

23دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرهريم عثمان احمد6636

24دبلوموارماوا31272السليمانيةذكروريا محمد علي139169

25دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرغازي جمال محمود384189

26دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرشاخوان علي فتاح138073

27دبلوموارماوا31272السليمانيةذكركوجر طاهر محمد139181

ن139156 28دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرعلي حسن حسير

29إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكربختيار محمد توفيق138290

30إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرمريوان مارف رحيم6983

ن ابراهيم138339 31إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرعلي محمدامير

32إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرريكوت عطا احمد432550

1بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكراري جبار عثمان368519

ن432553 2بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرشور علي محمدامير

3بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرشكوت عبدالحميد احمد139231

4بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربه شدار صالح احمد139155

5بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرسالم عمر احمد410672

6بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكردانا روستم علي410647

7بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهةلكةوت محمود محمد410574

زاد نوزاد خوارحم432547 8بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرشير

ن410649 9بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكروريا محمد حسير

10بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهةزار كريم صالح410640

11بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربريار محمد محمود138654

12بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهيوا عبدهللا عبدالرحمن410656

13بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرئاراس عدنان حسن432866

14بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرزريان محمد عبدهللا6904

15بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكراركان قادر حمةصالح6543

16بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهيمن عمر محمدصالح138168

17بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهةلكورد احمد حمةغريب383894

18بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرئاوارة عبدهللا رحيم506492

19بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرئاسو جمال صديق6670

20بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرئاكو حسن نجم الدين432543

21بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربةختيار محمود احمد6918

22بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربةرزين علي عمر6854

23بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهمزة اوات مصطفن6943

24بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكركاروان عبدالرحمن حمةصالح432530

25بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرئازاد محمود محمدرشيد139134

26بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكراسماعيل دارا محمد410677

ن383829 27بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرسوران محمد حسير

28بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربريار عثمان كريم410582

29بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرعمر محمد حمةصالح410577

30بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربةرزان عثمان فرج139126

ن368361 31بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرمحمد عماد حسير

ن قادر138191 32بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربشير حسير

33بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرعمر كريم رشيد139209

34بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكركاروان لطيف محمد384179

35بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربريار عمر محمد410636

36بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكراحمد علي عبدهللا139238



37بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرمةريوان محمد حمةصالح410585

38بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرهوراز ياور عبدالعزيز6907

39بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرمعتصم كول نجم الدين139191

ن احمد384151 40بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرايوب حسير

ن عبدالقادر6975 41بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكركاروان حسير

42بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرمحمد فاتح فائق506502

43بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكرنزار احمد محمد139100

و جمال صديق6785 44بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكربيرسر

45بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةذكركاروان عثمان علي139077

46دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرصفاءالدين علي محمد410661

47دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرديار محمد محمود138630

48دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرزيار سوارة محمد384138

ي138444
49دبلوموارماوا31272السليمانيةذكربالل عبدالعزيز قوربابن

50دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرلقمان مجيد عزيز506424

51دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرعطا عبدهللا محمد383924

52دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرسامان رسول علي410657

53دبلوموارماوا31272السليمانيةذكربرهم فتاح محمد384204

54دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرعزيز علي خرسو506496

ن410602 55دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرهاوكار علي حمةامير

56دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرفرياد محمد توفيق410675

57دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرئاري حيدر حمةصالح6950

58دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرهورامان ياور عبدالعزيز137965

59دبلوموارماوا31272السليمانيةذكررةوا محمد قطب الدين410632

60دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرنريمان حمةغريب رشيد506493

61دبلوموارماوا31272السليمانيةذكركرميان علي محمد6517

ن410598 62دبلوموارماوا31272السليمانيةذكرأياد علي حمةامير

63إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكربابان علي محمد139144

ان علي عبدالرحمن139234 64إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرمير

65إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرشوان جمال صديق6742

66إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرشاالو مصطفن محمد506436

ي504984
67إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكربيساران نسيم قوربابن

ن368323 68إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرئارام عماد حسير

69إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد432537

70إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكربالل محمد فتاح432882

71إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكربروا بكر قادر183382

72إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرديوان محمد عول383942

73إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرعطا محمد حمةشفيق138436

74إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرمحمد جالل عثمان506503

75إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرابوبكر لطيف محمد6560

ان فاتح فائق137782 76إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرمير

77إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرتوانا انور احمد410621

78إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرسيفان علي محمد139086

79إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرزانا عمر مصطفن138049

80إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرئادم ازاد محمود139142

ن احمد432572 81إعداديةوارماوا31272السليمانيةذكرمحمد حسير

ن محمود كريم6859 1بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىافير

2بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىنادية محمد مصطفن137721

3بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىحليمة كريم حمةفرج383815

4بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشةهال عثمان فرج410593

و محمد احمد506483 5بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىهير

6بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىدةرون نجيم احمد383838

ن139199 7دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىمحمد حسن حسير



8دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشنو جبار سليمان384198

يف حمه552545 9دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىرازاو شر

10دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىهازة رؤوف ففى عزيز139218

1بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشاناز كول نجم الدين139185

ن368274 2بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشةيدا جالل محمدامير

3بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىساكار محمد قادر7006

4بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىرازاو عثمان مجيد6783

5بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشنو حمةكريم ابراهيم506481

6بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىمزدة نوزاد خوارحم410651

كزين علي محمد6553
7بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

8بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىسوزيار اسماعيل فتاح410642

9بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىتةرزة خليل حسن410624

سازان علي محمد6576
10بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

11بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىباخان طه محمد368266

12بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىسوما لطيف حمةتوفيق410638

13بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىنةشميل عمر احمد506469

ن احمد6534 14بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىالهام عمير

15بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىميديا عمر حمة137918

ن6829 16بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىباخان محمد حسير

17بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىدليفان عمر احمد6812

ن139196 18بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىساجدة قادر حمةامير

19بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىرانية فايق محمد6934

20بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشوخان احمد محمد410652

21بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىسمية عمر حمة139122

ئه زين علي محمد138228
22بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

23بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىبة يمان كريم محمد139136

24بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىباخان جبار قادر138471

25بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىكوردستان عمر رحمان410590

26بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىساكار ساالر احمد6898

27بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشةوبو حمةكريم ابراهيم410655

28بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىبريز جمال محمود384147

29بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىبه ناز كول نجم الدين139206

ن384224 30بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىنيان محمد حسير

31بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىنهايت محمد مصطفن6798

شانيا علي عمر6965
32بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

33بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىزاكاو رؤوف ففى عزيز139221

مهربان علي مارف6520
34بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

35بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىسنور عمر رحمان139068

ن نضت6883 36بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىزريان حسير

37بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىكوزين ارسالن محمود6893

38بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىاسيا ازاد محمود506471

39بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىكوثر عبدهللا رحيم506488

ن384232 40بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىجيمن محمد حسير

ن384214 41بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىهريز محمد حسير

42بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىجيين عبدهللا رحيم506491

43بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىتافكة عمر احمد6792

44بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشنيان عمر حسن368462

45بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىكونا فتاح محمد139130

جنور رسول علي410658
46بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

47بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىئافان عثمان كريم139239

48بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشةهرو فاتح توفيق504982

49بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىنياز كول نجم الدين139188



ن383848 50بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىشادان جالل محمدامير

51بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىساكار محمود احمد6915

نياز والي محمود6926
52بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

جاوان علي مارف6654
53بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

نزار علي محمد506497
54بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيى

55بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىزينو عمر احمد410669

56بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىئافان حمةطاهر محمد410664

57بكالوريوسوارماوا31272السليمانيةأنيىزريان عمر احمد6821

58دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىنيكار محمد عول138927

59دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىخبات احمد عبدهللا138424

سيوة علي معروف385118
60دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيى

61دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىسميه احمد قادر410607

62دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىميديا محمد احمد6612

مزدة علي محمد506499
63دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيى

64دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشوخان لطيف حمةتوفيق139091

ن6863 65دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىجنار احمد محمدامير

66دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىروزان عثمان كريم410627

ن محمد حمةشفيق432545 67دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىالفير

68دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىدلنيا محمد محمود6878

ي ابراهيم محمود139246
69دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشيين

70دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىئاشنا احمد محمد410570

ن368296 71دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىنهايت محمد امير

ن توفيق410668 ي ياسير
72دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشيين

73دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىمدينه احمد قادر139124

74دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىجوانه محمود محمدرشيد138644

75دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشوشت عمر مصطفن139118

76دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىخةندة عثمان كريم139244

77دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىبةناز غريب فرج432542

78دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىبةناز جبار عثمان504983

79دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىنياز غريب فرج432541

سوزيار علي عبدهللا513902
80دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيى

81دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىباخان كريم حمةفرج410680

82دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىنيشتمان غريب محمدرشيد139203

83دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشوخان طه محمد432867

84دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشارو جمال صديق6677

85دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىبيستان محمد قطب الدين368262

86دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىبةيمان عمر احمد138324

شوخان علي محمد6571
87دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيى

ريزين رسول علي368502
88دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيى

89دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىئاسودة رزكار ابراهيم384159

ة عمر عبدهللا139108 90دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىامير

91دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىخالت مجيد عزيز6924

و ابوبكر محمود410666 92دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىهير

93دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىنيان عبدالحميد احمد384167

94دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىفريشتة جبار عثمان6938

95دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىبةنان عزيز معروف384156

ن داود درويش506486 96دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىنرمير

ليلي عثمان فرج410589
97دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيى

98دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىتافكة رؤوف ففى عزيز139213

99دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشوخان عثمان احمد139153

100دبلوموارماوا31272السليمانيةأنيىشوخان محمد حسن384194

ن6615 101إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىخندة بكر حسير



102إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىنيان ابراهيم محمود6889

زريان عمر علي432539
103إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيى

104إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىدلنيا نوزاد خوارحم432877

105إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسوزى اميد احمد6874

106إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىجرا لطيف حمةتوفيق138269

ن506460 و جالل حسير 107إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىهير

108إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىئاسودة عمر عزيز137988

ن لطيف حمةتوفيق138248 109إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىجوفير

110إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىمريم حسن فتاح138259

111إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشيين سالم عبدالمجيد139082

112إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىالهام محمد عزيز506410

113إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشةهال رؤوف نضالدين6562

114إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسمية حمةعطا حمةرشيد138128

115إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىساية برهان فتاح432551

ن6529 116إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىمزدة بكر حسير

سارا لقمان علي138026
117إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيى

118إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىزينب محمد عبدهللا139140

ن384219 119إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىديمن محمد حسير

120إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىزريان اكرم احمد138086

121إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشاناز ارسالن محمود383951

122إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىبةهرة عبدهللا حمةرشيد432535

123إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسوسن عثمان فرج6556

124إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسارا حسن غفور383821

125إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشيما سالم عبدالمجيد139094

126إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىساجدة صالح محمد383857

ن139061 127إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشاناز طه حسير

ن139058 ف حسير 128إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىرةيان اشر

129إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىهدى صالح محمد368541

ن137958 130إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىهيفاء عزيز امير

ن قادر139160 131إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىالهام حسير

132إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشوة عمر رحمان139071

ن حارس432864 133إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشاجوان تحسير

134إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىبةريز طه حارس410619

135إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىريان عثمان قادر139165

136إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشيماء عمر عزيز137991

137إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىكوش ارسالن محمود432546

138إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىمةرزية نوزاد خوارحم432881

139إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىداديار هيوا محمد432552

ن توفيق139176 ان ياسير ن 140إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىكير

ن139194 ى قادر حمةامير 141إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىبرسر

142إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسناء مصطفن احمد138151

143إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسناء فايق محمد6930

144إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىهاجرة صالح محمد383802

145إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسونيا حسن قادر138497

146إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىساكار عبيد محمد139052

147إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىهيلند حمةعطا حمةرشيد138138

148إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشيماء عثمان رحمان432879

149إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىئاسيا حمةكريم ابراهيم138063

150إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىمارية احمد محمد139229

ئاوارة علي كاكة137934
151إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيى

152إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىسوما حسن قادر138690

ن صالح137977 153إعداديةوارماوا31272السليمانيةأنيىشاكول محمدامير



1ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعل حمةرشيد عبدالغفور209314

2ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرامانج عبدهللا احمد433511

3ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنجم الدين عبدالكريم حمةكريم418523

4ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجوتيار فاتح اورحمان209273

5ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل محمود عبدالقادر208796

ن144206 6بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرصابر محمد محمدامير

ان حمةجبار محمود209092 7بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمير

8بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررزكار محمدسعيد حسن208068

9بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجزا درويش عبدالرحيم231874

10بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفائق محمد احمد231927

11بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفهمي عمر صادق411973

ي كريم208969
ي قاصن

ى
12بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرباق

13بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيوا صالح قادر411562

14بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرماكوان اسماعيل يوسف207845

15بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرانور حسن كنج اغا209230

ن144191 ن امير 16بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعلي حسير

ن محمد7543 17بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرانور حمةامير

18بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيات غريب مصطفن417471

19بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةختيار احمد عبدالكريم144139

20بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفؤاد فائق توفيق411986

21بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد عزيز رحيم432981

22بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعطا محمد عبدالرحمن7623

23بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعرفان احمد علي418203

24بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردياري شدار عبدهللا209332

25بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنةوزاد علي عبدالرحمن377109

26بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمةريوان رؤوف عبدالرحمن226391

27بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفريدون محمد محمود144194

ن209287 28بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاراس حمةصالح حسير

29بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسنكر لطيف حمةغريب144163

30بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركامران قادر حمةصالح144057

31بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسامان قادر محمد209097

32بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعبدهللا عبدالقادر علي504555

ش عبدهللا احمد411954 33بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهير

34بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرظاهر محمود احمد144173

35بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةركةوت عبدهللا حمه207902

36بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشاخوان عثمان عل144181

زا7534 37بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن عبدهللا مير

38بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرخليل صالح احمد144155

39بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرلقمان احمد ياور375261

40بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفريدون حسن قادر144197

41بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشةرام محمد احمد417953

42بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروان دارا عبدالكريم411508

43بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراردالن محمد فرج432995

44بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكو عمر محمد209325

45بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرديلمان عمر كريم144129

46بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشور حمةصالح درويش433409

47بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرازاد احمد عبدالرحيم433591

48بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررزكار صديق محمود144133

49بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمهدي غفور فرج144090

50بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكريادكار بكر احمد411496

51بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرارام فائق اولمحمد209293

ي حسن504397 52بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركارزان ناج 



53بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريباز تيمور حمةصالح417264

54بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعرفان محمد عبدهللا207969

وان محمد محمود144101 55بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسير

56بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمود حمة عبدالقادر209136

57بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراوميد اورحمان اسماعيل209238

58بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسعد عل غفور504608

59بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرخالد عمر عبدهللا144100

60بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوران جالل مجيد144177

61بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرموس عزيز درويش209260

ن عبدالقادر144190 62بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهونةر حسير

63بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانةر محمدخورشيد كويخاتوفيق209217

64بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار انور نوري207885

د محمود وسمان209269 65بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرني 

66بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراالن حسن محمود375782

67بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفالح حسن فرج7695

68بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسيوان اكرم توفيق411386

69بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيوا مهدي حمةصالح209315

70بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا سعيد قادر417315

71بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمهدي نوري محمدسعيد412000

72بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسه ربه ست سالم مصطفن411926

73بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانيار اول محمد احمد144119

74بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكؤ سعيد مصطفن433007

ن144076 75بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا عمر محمدامير

76بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن محمد حمةصالح419221

77بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد عل سعيد411982

78بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل مصطفن محمود409228

79بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا نوري حسن7575

ن504390 ن رضا امير 80بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرياسير

81بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهةفال محمود محمد209396

82بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد نورالدين عبدالمجيد433505

83بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزمناكو عثمان صالح228305

84بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرستار جبار مصطفن144126

85بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراوات حسن حمة432969

86بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرتوانا نوري حسن144066

87بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشاهو عثمان عل144192

وان عثمان عل144193 88بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشير

89بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل محمد عثمان375853

يف كريم209296 90بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفرهاد محمدشر

91بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجوتيار محمد حمةسعيد412094

92بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل مصطفن عبدالقادر144050

ي عبدهللا144200 93بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكروريا ناج 

94بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار عارف عبدالكريم375345

ش حسن حمة375771 95بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهير

96بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربرهان عبدهللا حسن144166

97بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةرخيل نامق محمود432971

ن محمد144170 98بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهةزار ياسير

99بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار علي فتاح208087

100بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروان قادر حمةصالح209345

101بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمولود ابراهيم كاكةبرا411803

ن209392 ن حمه امير 102بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربريار حسير

103دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربهروز سليمان حمةصالح411393

ن144127 104دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا رضا امير



ن144108 105دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرماكوان سليمان محمدامير

ن حسن فتاح432972 106دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرياسير

107دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنوري محمد سليمان144097

108دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاوزين يونس اسماعيل207912

109دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئارام ناصح عبدهللا209215

110دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعثمان عزيز عبدهللا375306

111دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردارا احمد كريم208048

112دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركامه ران عمر صديق209252

113دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنجمالدين عمر محمد144164

114دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعثمان سعيد قادر411320

115دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنورالدين محمد فرج144077

116دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجالل مجيد محمد144186

117دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا سالح قادر411896

118دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعادل محمدصديق احمد417873

119دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهلكةوت محمد عل433004

120دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعثمان لطيف محمد144203

121دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرايوب محمد سيداورحمن144183

ن208759 122دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراكو علي حسير

123دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسامي صادق حمةكريم207865

124دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرابوبكر قادر فرج209093

ش عمر احمد209309 125دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهير

126دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعدنان يوسف احمد7572

127دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعطا عل حسن144201

ن375732 128دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنورول جميل محمدامير

ن209318 129دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريباز رشيد محمد امي 

130دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريباز صالح احمد7538

ن375778 131دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرارسالن جبار حسير

132دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركمال كاكةاحمد محمد144210

133دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهردي نوري محمدسعيد144123

134دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربهاءالدين علي محمود433535

135دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد محمود احمد144118

ن411277 136دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهةورامان جميل محمدامير

137دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجوهر كريم مارف7619

ن209328 138دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار عبدالكريم محمدامير

139دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاظم احمد حمةعزيز433558

ن412103 140دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا كامل امير

141دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوران عزيز عبدهللا433546

ن حسن208019 142دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراحمد حمة مير

143دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئارام رشيد سعيد227959

144دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن ولي209387

145دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركيوان انور ابراهيم208142

146دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرتوانا عبدهللا احمد144120

147دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراسماعيل نوري حسن207911

148دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفرياد مهدي حمةسعيد208416

149دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركارزان محمد محمود209089

150دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرتيكوشةر عمر صالح144122

151دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركمال عبدهللا حسن144169

152دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربه رهةم رزكار محمدسعيد411828

153دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرتوانا محمد حمةرشيد377189

ن عزيز144124 154دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهلكورد حسير

155دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراسو جميل عبدالقادر209104

156دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزرنك زيرك فتاح144054



157دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةرزان عبدالرحمان درويش كاكةبرا144185

158دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار عمر كريم144094

159دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرارى ازاد محمد375806

160دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرايوب ابراهيم محمد411504

ن عبدالكريم417019 161دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفرهاد حسير

162دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنوزاد عزيز محمد209340

163دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعماد محمد احمد209282

164دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاوكار عثمان جميل209319

165دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا سعيد قادر228466

166دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهونةر كريم عثمان207993

167دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسعد عمر حمة144161

168إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعثمان كريم مارف411231

169إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعمر عبدهللا احمد208737

170إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفري    ح عبدالرحمن محمود144103

171إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركمال اورحمن اسماعيل209272

172إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروان فائق احمد209330

173إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعلي حسن محمد411228

174إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنوري محمدصالح قادر144110

175إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعلي حمةسعيد عبدهللا209329

176إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرخاليد عبدالرحمن سليمان144157

177إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنجمالدين محمد عبدالرحيم7528

178إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربختيار عبدهللا احمد144199

179إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربرهان عطا مجيد209022

1ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوجةر عل سعيد144211

2ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشبست فائق محمد411787

3دبلوم عاليحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا بكر صالح7531

4بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشتيب لطيف حمةغريب412023

5بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرارام مصطفن حمةرشيد7637

6بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريباز طاهر مجيد504634

ن حمة عبدهللا7542 7بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبير

8بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررائد عبدهللا محمد144179

9بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوسار محمد محمود7587

10بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررابر ابراهيم محمد7551

ان لطيف اورحمن411976 11بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمير

ن خالد7521 12بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعلي حسير

13بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرخلف رفعت حمةصالح411286

14بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار فائق حسن411241

15بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا عمر احمد208434

16بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل احمد محمد209289

يفان عثمان حسن411285 17بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربير

18بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفرمان شحد حمةصالح208772

ن412201 19بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعدنان كريم حسير

20بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريكوت فائق صالح208824

21بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنةبةرد محمد صالح209227

22بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةرباز مصطفن رشيد208239

23بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد جالل عبدهللا7609

24بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكرين اسعد محمد411880

25بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررابةر رزكار محمدسعيد209394

26بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراكرام محمد حسن504595

27بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرستار عمر محمود433533

28بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردلير عمر حمةعزيز504424

ن حمةسعيد411569 29بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةرباز حسير



30بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن حمةصديق محي الدين412139

31بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجومان نريمان حمة7591

ن418923 32بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةروةر عمر حمةامير

33بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراودير كمال احمد412176

34بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشدار عمر حمةعزيز504403

35بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوران صالح عبدالقادر209400

36بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرورزير عثمان حمةصالح209141

ن صالح409104 37بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرخالد محمدامير

38بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرتيمور نجم عارف144196

39بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريكةوت عمر كريم504393

40بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا عبدالرحيم عبدالرحمان433539

41بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد فريق فتاح207899

42بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرامانج ازاد محمود208102

43بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبوار قادر محمود7670

ن حسن208745 44بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيوا حسير

45بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشدشت والي فتاح411361

46بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزياد اسعد احمد208219

47بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشدار محمد احمد144148

48بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشاباز وهاب حمةخان209383

49بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد سعيد محمد208040

50بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرايار ازاد محمود144106

51بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد محمود433013

52بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبةر ايوب عبدالقادر411406

53بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسوارة رفيق فائق411447

54بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربريار نظام حسن228217

ن عبدالكريم208063 55بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوسار حسير

ن7565 ن حمه امير 56بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربروا حسير

57بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفالح صالح حمد7652

58بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرروا اكي  عزيز411798

59بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروان روستم محمد رشيد376995

60بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن صابر رشيد209069

ن411978 61بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد احمد حمه امير

ن فرج7677 62بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد حمةامير

ن جالل حمةصالح411493 63بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربهير

64بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنوزاد علي مصطفن144121

65بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروان حمةعزيز علي209267

66بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن عبدهللا محمد209210

67بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسالم ابراهيم عبدالكريم7557

68بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعبداللطيف مصطفن جعفر208171

69بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراحمد عمر احمد411813

70بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد صالح محمود411500

د عمر عزيز209235 71بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرني 

ن عثمان عل209054 72بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركةشبير

73بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربيستون قادر احمد207977

74بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربروا محمد عبدهللا209087

75بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربشدار شدار حمه208859

76بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشدشت عبدهللا قادر144086

77بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاودير عمر مجيد504621

78بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد عثمان سعيد416656

79بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركيان باز صالح توفيق382502

ن411318 80بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوسار غريب حسير

81بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربريار ابراهيم عل208819



82بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن محمد احمد412048

ن محمد209082 83بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعثمان حمةامير

84بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاوبش جالل حمة207928

85بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربرزين مجيد محمد375235

86بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةرباز عمر عزيز209292

87بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربشتيوان عل عبدالرحيم209033

88بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرصالحالدين عبدالكريم حمةكريم504550

يف عبدالرحمن417605 89بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرماكوان شر

90بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنهاد سبحان محمد208135

يف كريم209386 91بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفخرالدين محمدشر

92بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرقال بختيار صالح432970

93بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد حسن حمةرشيد411942

94بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهونر فريق عبدالقادر433550

95بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراكار عمر محمد209283

ن مهدي يوسف411264 96بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمعير

97بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانا عبدالكريم محمود7529

98بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردرون قادر احمد411886

99بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراركان جالل احمد7523

100بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرورزير جبار احمد412036

101بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاورى مصطفن جعفر208177

102بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشادان ابراهيم حمةسعيد515129

103بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشدشت عمر حمه412052

104بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا عبدالكريم محمود7657

ن411484 105بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةيازى محمد امير

106بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسلمان صالح عبدهللا209079

107بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنزاد رشيد سعيد228019

ن عل حسن7568 108بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبير

109بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا علي فرج504472

110بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاوكار محمد علي411340

111بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربشدار عثمان فرج409197

ن حسن208022 112بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشدشت حسير

ن7633 113بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركةرميان كامل امير

ن418932 114بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجومان عثمان حسير

115بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرصالح ابراهيم عبدالكريم416724

116بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشكار فائق محمد411783

ن504519 117بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسوران صالح حسير

ن411438 118بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهة ردي محمد حمةامير

119بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمسعود خليل كريم412077

120بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركارزان عطاء صابر208456

121بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراحمد سعيد توفيق7604

122دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكام عبدهللا كريم209004

123دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجوتيار فتاح احمد418791

ن حمةسعيد411825 124دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنةبةرد حسير

125دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجومان عبدالرحمن احمد411294

126دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد رحمان طالب433587

127دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبةر جبار احمد411245

128دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشجل محمود فتاح411934

129دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرناظم محمود محمد7600

ن504415 130دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررزكار عبدالكريم حمةامير

ان علي احمد207951 131دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمير

132دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمروان الئق فائق7598

133دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانا عثمان رشيد409091



ن207906 ن عبدالكريم محمدامير 134دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريبير

135دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرداستان محمد احمد505293

136دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرروزكار عبدالرحمن حسن209090

137دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد احمد محمد412033

138دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردياري عثمان كريم7611

139دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراكرم بكر ابراهيم209390

140دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد فاتح اورحمان375748

ن208688 141دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردالور محمد حمةامير

142دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرامير محمد عزيز7549

143دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاوبير عثمان محمود208115

ن207940 144دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهردي محمد محمدامير

145دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل عطا محمد411248

146دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل محمد عبدهللا409205

147دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعثمان والي مولود515202

148دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسلمان عثمان اورحمان412042

149دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيوا فالح صالح7589

150دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرحسن عثمان سعيد411468

151دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربريار لقمان انور377010

152دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد احمد رشيد504617

153دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوزين علي ابراهيم375226

154دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردانيار محمد كريم209051

ن208452 155دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروان حمةصالح حمةامير

156دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراودير ازاد محمد209016

157دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرباخان عثمان ياورمحمد208105

158دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجهاد دلشاد احمد7548

159دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةختيار محمد عبدهللا411240

160دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهوكر سوران عزيز209025

ن قادر144046 161دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعرفان حسير

162دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردابان فائق مجيد7642

163دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد توفيق محمود144052

164دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردلشاد رشيد سعيد416672

165دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرارام عمر احمد375711

166دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرباوه ر رحمن احمد7682

167دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانيار حمةرؤوف عبدهللا495393

168دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجمال كريم مارف207851

169دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاسو عمر احمد377173

170دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرحمرين كاوة عبدالقادر208662

ن411413 171دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركامران علي حسير

ن411434 172دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانيار اسماعيل حسير

173دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمسلم محمد ضاهر411330

174دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرساري فريق علي209132

175دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةشير عدنان يوسف432988

176دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراسو عبدول عبدالكريم412019

177دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكار ازاد محمد208132

وان محمود علي208477 178دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشير

179دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزرنك بيساران يونس382508

ن محمود محمد504386 180دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررنكير

ن411489 181دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد علي حسير

182إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررزكار عزيز احمد208004

183إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعلي حسن علي432977

ن صالح418853 184إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل حمةامير

185إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمروان جزاء علي144130



186إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرحسام محمود محمد504496

187إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزمناكو عطا محمود411374

ون لطيف حمةفرج418759 188إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربير

189إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمةروان جالل جمال432984

190إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرباسط عمر حمة صالح418549

191إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد محمود محمد409142

192إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاروز جالل حمةصالح417537

ف حسن409171 193إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةرهةم اشر

194إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد لطيف محمد419072

ن411309 ف حسير 195إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسورين اشر

196إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريباز علي حسن144079

197إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد ابراهيم عبدهللا504419

198إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئارى محمد احمد376419

ن حسن232075 199إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرباكو ياسير

200إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن حمةرؤوف عارف433018

201إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربةختةوةر برهان حبيب144070

ن قادر144078 202إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرصهيب حسير

ن محمودخولة417619 203إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرراسيى ياسير

204إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعبدالملك فتاح محمد409152

205إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكار بختيار صادق432993

206إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزيار طاهر محمود208987

207إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرفرمان صابر محمد504429

ان والي فتاح416535 208إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشمير

ن433020 209إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربينةر رحيم حسير

210إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمخليص صالح حمةصالح144085

211إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزير لطيف اورحمن376494

212إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاالن علي احمد504463

ن418739 213إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيمن عمر حمةامير

214إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكررةوةند دلير علي376332

215إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربروا جالل حمة209247

216إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراكار برهان عطا417352

217إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركوشت هيدايت احمد419286

218إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجوامير كمال احمد144187

ن دلشاد احمد408970 219إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهيفير

220إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعياد كمال جميل144115

221إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربريار حمةصديق محي الدين208856

222إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرشوت كمال غالي144131

223إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرياش انور عل144189

224إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسالم علي عبدالقادر7631

225إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجهاد شاهو محمد433157

226إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنزار موفق محمد144168

ن حمة144204 227إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةرجل حسير

228إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهارون عثمان صالح417097

229إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئارى مولود حمة376452

230إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراسامة طاهير محمود432999

231إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسارةوان علي حسن433002

232إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرريكان محمد نجم الدين418313

233إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرراويز محمد احمد225362

234إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسةروك علي عبدالقادر433204

235إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسداد اسماعيل مصطفن208481

ون حمة عبدهللا375809 236إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربير

237إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئاكار حسن عبدالقادر416690



238إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرنهرو قادر احمد7679

239إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسيداد سامان نضالدين418643

240إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرئوميد خالد محمود209121

ن209381 241إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرجومان عارف حسير

242إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزانيار اسعد احمد418941

243إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعماد اكي  احمد208005

ن احمد صالح208683 244إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرسفير

ون عثمان عل144176 245إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربير

246إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكردياكو كمال مجيد411994

247إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكركاكةخان محمد روستم433153

248إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهةلجو جزا علي433026

249إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربرهم حمه رشيد عبدهللا228173

250إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكراسامة فائق محمد418880

251إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزكراء حبيب محمد231979

252إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرزير فري    ح عبدالرحمن144098

ن418909 253إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرعةلوان عثمان حسير

ي روستم207947
ى
254إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرديارى باق

255إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرازي ازاد فتاح208125

256إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد رضا حمةرشيد515197

ي احمد208390
ى
257إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرمحمد باق

258إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكربالل حمةرؤوف عارف433017

259إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةذكرهاوبير عطا محمد144145

1بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيساران يونس اسماعيل144104

2بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةيان رؤوف عبدالرحمن144202

3بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا احمد144112

4بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزان دارا عبدالكريم411991

5بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشاناز نارص عزيز7547

6بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوالف حسن احمد411295

7بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخيال راغب عبدهللا209397

8بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىساجدة حيدر محمود144198

يف207860 ن شر 9بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادي حمةامير

10بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاال لطيف طيب433028

11بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىمزده عبدالرحمن محمد225470

12بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسهيلة سليمان احمد377114

ن432979 و قادر حمةامير 13بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهير

14بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخالت محمدرشيد عبدالرحمن209233

ن كريم412084 15بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهانا امير

16بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجيا محمود محمد144135

17بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةريخان حمه خالد صالح144096

ن411388 18بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيدا عزيز حمةامير

19بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكزان عثمان مجيد411302

20بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخان محمد احمد144149

21بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفيان قادر عبداللكريم209321

 علي209058
22بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفريده مصطفن

سنور علي عبدهللا433527
23بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

24بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزان عبدالسالم حسن412051

25بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجنار محمود محمد433001

26بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشدشت هيوا حسن209213

27بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنهايت عبدالرحمن درويش209212

ن144048 28بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادان احمد محمدامير

29بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبهار احمد كريم209219

30بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيكار احمد عبدالكريم433009



31بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهدية واحد كاكمند144092

32بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةرزين بختيار صادق432989

33بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزكار نجم عبدالرحمن144084

34بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشنا ارسالن محمدصديق209324

35بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتابان مصطفن محمد144140

هةوار علي محمد411959
36بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ن صالح411795 37بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىمهاباد حمةامير

يف عبدالرحمن209225 38بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشةن شر

ن208849 ديدار علي حسير
39بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

40بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريناس اكي  محمد411836

41دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيماء خالد محمد433503

قمري علي صالح432973
42دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

43دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكويستان سليمان فرج207870

ن228921 44دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما حمةصالح امير

45دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكزال كريم صالح412003

46دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديمهن مجيد محمد433597

47دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفارعة عبدالحامد رحيم209291

يف عبدالرحمن411445 48دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبديعة شر

ن366134 49دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزيالن عبدهللا حسير

50دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيشتمان سعدي حمةرشيد144152

51دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروناك صالح محمد412144

52دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهتاو فائق توفيق411957

53دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىغزال حمةصديق عوالعزيز418492

54دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسناء حسن حمة144146

ا144174 ن مجيد كاكي  مير 55دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشر

56دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيشتمان عبدهللا احمد209322

57دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنو عزيز عبدهللا433536

58دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيالن صديق عزيز209127

ن فائق اولمحمد209295 59دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنه رمير

سازان احمد علي209304
60دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

زيان حسن حمةعلي375766
61دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

بيان علي رحيم208244
62دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

63دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيالن عمر كريم144184

64دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادان طاهر مجيد504570

ن208835 65دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيان مشير حسير

66دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكونا عبدالكريم عبدالقادر209088

 فائق محمدعلي208190
67دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاشيى

68دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفوزيه احمد عبدالكريم417699

69دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسازان مجيد حمه سعيد411557

70دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىميديا عزيز عل144182

71دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىعائشة محمود محمد144134

72دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشاو محمد مصطفن375763

73دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسافان عبدالكريم محمد صالح409168

ن مجيد504401 74دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيدا حسير

كواللة علي كريم208466
75دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

76دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتةالر محمد مصطفن376510

77دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكوردستان جبار حسن209223

78دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخوراسان بكر فرج7525

79دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخان ناميق توفيق419312

80دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتارا غالم حمةصالح433118

81دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمية قادر حمةصالح433031

82دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةسؤز حمةصالح احمد7535



ي احمد عبدهللا411368
83دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشيى

84إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكلثوم عبدالحامد رحيم209285

85إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتانيا حمةكريم عبدهللا209365

86إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتافكه كونجا روستم كريم208158

87إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئةوين عبدهللا حسن7530

ة جالل حمةسعيد7537 88إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىمنير

ن مجيد207895 89إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىميديا حسير

1ماجستيرحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخيالن محمد خالد226303

2دبلوم عاليحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزاو ابراهيم حمة144207

3دبلوم عاليحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىعفاو ابراهيم حمة144208

4بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخالت ظاهر عبدالعزيز409221

ن208222 شادي علي حسير
5بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

6بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهريز احمد عبدهللا409283

7بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيكار مولود صالح208018

8بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنزار عمر عزيز209002

9بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنكار احمد قادر433594

10بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا انور عل208168

11بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخ عبدهللا عزيز207864

12بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان دارا كريم504629

ن مبارك احمد144059 13بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشةرمير

ريزين حسن علي144137
14بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ان حمةصديق عولعزيز411325 ن 15بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

ن محمد209146 16بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبروين حمةامير

ن مهدي حمةغريب409276 17بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشبير

ن208679 18بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخان محمد حمةامير

19بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا احمد صالح375244

وي عثمان موس418959 20بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشين

يف7553 21بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجوان عزيز حمةشر

22بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىايمان صديق محمد411354

هاوناز محمود علي412056
23بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

24بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا صديق محمد411790

ن375731 25بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجيمةن كريم محمدامير

26بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوشت عدنان يوسف226350

27بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما عمر محمد208771

28بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان فاروق فالمرز504525

ن208846 29بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاجرة مشير حسير

هنار علي محمود208160
30بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

31بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكونا محمدرؤوف عبدالرحمن418604

ديدار علي عبدهللا411450
32بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

33بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىحوشكان ابراهيم عبدالكريم417939

34بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهوزان خالد واحد376588

ن375770 35بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىساية محمود حسير

36بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاسوده اكرم زاير375241

37بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهناء فائق اولمحمد208419

از عمر محمد375275 38بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشير

ن207846 39بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان محمد حمةامير

ن515126  حسير
40بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنها مصطفن

41بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريان جليل حمةصالح433570

سيفانة اكرم علي433501
42بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

43بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنهايت علي حمةكريم417139

44بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسحر انور قادر504499

45بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنوخشة احمد حسن209074



ى مصطفن جعفر433537 46بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبرسر

47بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبزار احمد رشيد207952

48بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشاو بكر صالح209262

49بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاويرس عثمان سعيد422294

هيما عثمان علي208413
50بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

51بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاشنا محمود احمد208011

52بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىعريفة جالل حمة207916

53بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيوا بكر صديق208442

54بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسنور ابراهيم كريم412097

هةنار علي محمود207861
55بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

56بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزينو انور حمة495395

57بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبرور انور عزيز7522

اريا عزيز علي504476
58بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

59بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكوثر عبدالرحيم عبدالرحمن375219

60بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىايمان احمد محمد208642

61بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشاديه جميل احمد412020

ان خالد واحد376908 ن 62بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىلير

63بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديمان فالح صالح208633

ن جمال محمود7607 64بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشبير

65بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخنساء خالد عبدالرحمن144158

66بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمية برهان حسن207991

67بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريان جبار فرج208131

68بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا ازاد محمدسعيد419137

69بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبناز احمد محمد207889

70بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان فائق حسن411236

71بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىيرسى ابراهيم قادر433524

72بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنة عمر محمدسعيد208778

73بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىمهربان حسن رحيم209191

74بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهةوار عل حسن7570

 محمد علي144074
ن 75بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهير

76بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزينو جزا احمد504534

ن418840 نيكار علي حسير
77بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

78بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدنيا نامق احمد7561

79بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان عولقادر حمةصالح144171

80بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىساكار احمد رشيد209384

ن جميل احمد417084 81بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهير

82بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشورا عثمان احمد409262

83بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىساكار عبدالحميد محمد208186

84بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسنور عبدالرحمن درويش كاكةبرا208866

ن مصطفن محمد144159 85بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهير

86بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتريفة عمر عزيز208992

87بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاال حسن محمود144107

ن208984 88بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان كوسار محمدامير

ن412169 89بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيما احمد محمدامير

ن رفيق412130 90بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزكار حسير

ن محمد حسن411442 91بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنرمير

92بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىيرسى صالح حمةصالح207855

ي روستم208980
ى
و باق 93بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهير

94بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئافان قادر محمد144081

95بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيواس ابراهيم قادر209388

96بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشارا طاهر مجيد504513

شاكول حسن علي7662
97بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى



98بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيشو عثمان كريم376544

99بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوناز حامد احمد375320

100بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىافان زاهد بابةشيخ7602

ن411280 101بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديالن عثمان حسير

102بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىثريا خالد محمد375774

103بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشيى عطا عبدالقادر7545

ن محمد جميل208752 104بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنكير

يف سعيد416557 105بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنجاة شر

106بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتافكة محمود محمدصالح144061

107بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفيان رؤوف محمود411381

108بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهةنارة محمود روستم208815

109بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيوة محمد عبدالرحمن504557

110بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىيرسى سعيد حمةصالح7672

111بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىايمان رزكار محمدسعيد433542

بهار علي محمود208182
112بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

113بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهنار كمال محمد208079

ن432992 ان كاوة حسير 114بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسير

ان قادر احمد412057 ن 115بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

116بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهدية رؤوف محمد208872

ن7635 117بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروبار حسن حسير

ن231995 118بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكزال حمةصالح حسير

119بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبزوين ابراهيم عل226411

120بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىازين ابراهيم احمد207937

121بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان ريبوار رشيد409136

122بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزريان لطيف رشيد208469

123بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروبار خاليد عبدالرحمن7660

124بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدةرون عل حمةصالح207853

125بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما ابراهيم محمود417119

126بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفينك مختار ويس411997

127بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبه هره سعيد محمد208044

ى حبيب محمد208619 128بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبرسر

129بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان محمد فرج412151

زا504530 130بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىلبين احمد مير

131بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسينا احمد صالح433513

132بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان بكر فتاح375301

و فاروق فالمرز382549 133بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهير

ن فائق توفيق375741 134بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىافير

ن عزيز375328 135بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشناو حسير

ن7675 136بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهوار محمود حسير

جاوان بشتيوان والي209253
137بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ي روستم417243
ى
138بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان باق

139بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديمن دارا كريم504620

140بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخان محمد عبدالكريم411274

141بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيان زاهد بابةشيخ207887

142بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوزين عثمان محمود209398

تابان علي فرج208400
143بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

144بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاال محمد محمود208805

ن محمود144055 145بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيدا حمه امير

ان قادر حمةصالح412134 ن 146بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

ة جالل علي محمد382514 سمير
147بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

148بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسازان عزيز عبدهللا208085

ن7555  محمدامير
ى
149بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىايمان باق



شكول محمد علي144071
150بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

151بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفريشتة كريم قادر208764

152بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان عبدهللا كريم515208

ي حسن محمود504537
153بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشيى

154بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيفان عاص صديق207955

 علي صالح417153
ن 155بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشبير

تارا والي مولود515118
156بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

157بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدلستان عطا جالل208407

ن7585 158بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجوان محمد حمةحسير

يفان فاروق كريم411772 159بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبير

160بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديمن فتاح حسن208145

يف عبدالرحمن208107 161بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاوات شر

162بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنكروز صديق مجيد411515

163بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيان محمد روستم433148

164بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديمن شباز دارا208841

ين محمد عبدهللا495389 165بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشير

166بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوزين احمد حسن208029

167بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهازة انور واحيد411269

168بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهانه كامل عمر375776

ن عزيز433561 169بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىلةنيا حسير

170بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيان محي الدين احمد412148

171بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجنار احمد صالح7655

172بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزا مهدي محمود209077

173بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروبار نجمالدين شيخة232177

174بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزين قادر عبدالكريم208127

175بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكةزال نوري محمود231853

176بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا محمد عبدالقادر208722

177بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيان دارا ابراهيم411857

178بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكويستان كريم عبدالرحمن144082

ن504849 179بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهناء محمد محمدامير

ى سعيد حمه صالح7668 180بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبرسر

181بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهانا عبدهللا حمةصالح209085

182بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزاو ابوبكر عمر208742

سعدية فائق محمدعلي7613
183بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

184بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبنان محمد ابوبكر231960

ن همزة شمسالدين409201 185بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهير

186بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخالت احمد محمد412046

187بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكنار ظاهر نضالدين375198

188بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىرينيا عثمان محمد208191

ن محمد433530 189بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنرسين حمةامير

190بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىرازاو خاليد عبدالرحمن377122

ن504545 ن عبدالقادر محمدامير 191بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىافير

192بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسنا صديق معروف504568

زريان محمد علي144069
193بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

194بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتابان محمود عوالعزيز377159

195بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجوانه جمال عبدالقادر412068

ن411422 دلسوز علي حسير
196بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ن208036  علي حسير
197بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشيى

198بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاويزة حسن محمود375790

199بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنو دارا عبدالكريم409321

200بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيمان سعيد عزيز409116

201بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجيمه ن صالح عبدهللا411558



202بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخةالت محمدظاهر احمد412120

203بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسنور عزيز قادر208699

ي محمود حسن144128
204بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيين

ن سعيد376620 ن ياسير 205بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشبير

206بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجنور عمر حمةعزيز504405

ن عزيز209395 207بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبنار حسير

208بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىطال عبدهللا سعيد504573

209بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان عمر حمةعل409319

210بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيواز حمةكريم عنايت411970

211بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزريان عمر حمه375347

212بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسهام قادر حمةصالح412079

ن محمود حسن7540 213بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهير

214بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيشتمان محمد نجم الدين433518

215بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوزين محمد كريم208762

216بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنرسين حسن احمد208423

217بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتافكة كاوه صالح418685

218بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيالن صالح عزيز207867

219بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسازان احمد عزيز209391

يفان كاوة عبدالقادر208651 220بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبير

221بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهدى محمد محمود7593

222بكالوريوسحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكةشاو حسن محمود208789

جيمن علي عبدهللا504626
223دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ن محمد209028 224دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىداستان ياسير

ان رحمان احمد375287 ن 225دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

226دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئافان عمر حمه375351

227دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفرميسك جبار محمود411505

228دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزيان محمد فرج375340

ن فائق مجيد7641 229دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيمير

230دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادي جمال عبدالقادر417657

231دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاشيى عزيز محمدصالح411987

 علي375844
ن 232دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوزان حسير

ة احمد عزيز157668 233دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمير

234دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدنيا صالح مارف7536

ن فتاح144188 235دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوبو حسير

236دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاسيا ابوبكر صديق416641

237دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىرازاو سليمان حمةصالح7579

238دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيكار هادى محمود7532

239دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيماء عطا مجيد208149

ن عبدالقادر144073 240دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوزين حسير

241دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكونا خليل سعيد208965

242دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنة دلشاد عثمان209403

243دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنيار بختيار عزيز7649

ن صديق محمود431570 244دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسنكير

245دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيخال عثمان سعيد209382

ن411554 246دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزان جالل حمةامير

247دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنهايت علي حمةرشيد504508

يف209277 248دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان محسوم حمةشر

249دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجنار كمال توفيق411396

250دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفردوس فائق محمود504517

اسيا علي محمد411253
251دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

252دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريان رؤوف محمود382556

ن حمةصالح209113 253دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجوان حمةامير



254دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخوراسان محمد فرج411473

255دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريناس خاليد عبدالرحمن7686

ن411549 256دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىراويز ابوبكر محمدامير

257دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفينك عمر مجيد375848

ن خالد504600 ى حسير 258دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبرسر

259دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبهار عزيز احمد382529

260دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكزال نجم احمد504498

261دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوة نامق عبدالرحيم417923

262دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسازان صابر حمةصالح7645

263دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهوار مهدي حمةصالح208695

264دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخان عزيز كاكةخان7544

265دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةنان احمد فتاح411453

266دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدلنيا محمد احمد207998

267دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمية حمةصالح درويش208971

268دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمية كريم كاكل504501

بةيان حمةصالح علي433500
269دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

270دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيفان عمر محمود412087

271دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاوارة حسن قادر7559

ن محمود209278 272دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىرازان حسير

ن خالد محمد7533 273دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنكير

274دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشاجوان جالل فائق411267

و عزيز محمد412007 275دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهير

276دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزكار عثمان صالح409190

277دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكويستان عبدالرحمن احمد375727

جنور عبدول علي207934
278دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

279دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباوان ستار قادر382509

280دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئافان ئازاد توفيق504632

ن209151 281دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهنا عارف حسير

282دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزان عطا محمد233294

283دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكوردستان عمر كريم411379

مازيار علي عبدهللا419013
284دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

285دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالفة احمد محمدنورى411833

286دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىميديا فرج امام409269

287دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتارا محمدصديق احمد208757

288دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتةوار لقمان نجيب504589

289دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبهار مصطفن محمود7627

290دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسورةيا عطا محمد418150

هانة مولود حمه علي433581
291دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ي بيستون حسن411546
292دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيفن

وان محمود412059 293دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشاجوان سير

ن144209 294دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسه هره جالل حسير

295دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهرو قادر احمد7546

296دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفينك عبدهللا ابراهيم207873

297دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباخان ازاد حمة144116

298دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهةناو محمدخالد ففى رشيد209086

ن حمة7577 299دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخندة حسير

300دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزا ناصح عبدهللا411892

301دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيفانة عثمان محمود208118

ن عبدهللا433520 302دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئايندة محمدامير

ن208749 303دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىباراو جبار حسير

ن7595 304دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيمان عمر محمدامير

ن حسن207898 305دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريناس حسير



306دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةهار سعيد محمد207943

ان عطا محمد7563 307دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسير

308دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديرين جليل حمةصالح208154

يف504434 309دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيفانة ميكائيل حمةشر

310دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوناز عبدهللا حمةصالح411291

311دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزريان عل عبدالرحمن209401

312دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشونم بكر احمد411806

ي عثمان كريم382504
313دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدشين

ن144195 ف حسير 314دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكواللة اشر

ن عبدالكريم محمدصالح375736 315دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئةفير

316دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتابان محمد مصطفن375753

317دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزان قادر حمةصالح412125

318دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىلةنيا عطا احمد433555

ن7684 تافان علي حمةامير
319دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

320دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىتافكة صديق محمد411345

ن محمود209399 321دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريان حسير

322دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاوين امير حمةجبار208797

323دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىمزدة مولود حمة375744

324دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىساكار محمود احمد411963

ن411946 ن عمر حمةامير 325دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىافير

326دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهانة عمر محمدسعيد495392

شنو علي حمةسعيد418873
327دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

328دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشةوبو عطا محمود411779

مهربان عبدالكريم علي417862
329دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ي عبدالرحيم نادر411259
330دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدشين

331دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكونا بكر صالح7541

ن412015 332دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا عثمان محمدامير

شاناز حمةعلي محمد504561
333دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

334دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكلينة فري    ح عبدالرحمن7647

335دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكيالس حسن عزيز78699

336دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزين محمد اسماعيل504540

337دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيالن فالح صالح382517

ن محمود7664 338دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادية حسير

339دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخندة محمود وسمان375827

340دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما اورحمان محمود419260

ي محمود حسن411288
341دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخوسر

342دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىرويدا رؤوف محمود431571

343دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبهار محمد محمود411822

344دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوميا ئارام قادر504618

345دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشارا عزيز محمد416580

ة عزت محمود412011 346دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىمنير

347دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالفة بهاءالدين حمةصالح411966

348دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكةزان عطا عبدالقادر411401

ن ابراهيم رسول7621 مير 349دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشر

ي شهنك ابراهيم208829 بينابي
350دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

351دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسحر مصطفن محمد411265

ن208492 352دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيام روستم حمةامير

353دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةهرة جليل اورحيم208998

354دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشنا ابراهيم عل495384

355دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديالن دارا كريم504562

ن محمود7583 356دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيام حمةامير

357دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوناز خالد واحد377222



358دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاسيا فاضل ابراهيم7539

359دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمية انور قادر504646

360دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزا قادر كاكه225770

361دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسازكار فائق اولمحمد433529

362دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيان احمد عبدالقادر144065

ن عبدالقادر144072 363دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهدية حسير

364دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزريان رشيد سعيد411279

ن409181 و عل حسير 365دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهير

366دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهةنار عمر حمةصالح409096

367دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئازين شكوت سليمان382542

368دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفريدة حمةخورشيد احمد412158

ي برهان محمد144205
369دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدةشين

370دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسناء نامق محمد504623

371دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخةندة محمد فرج419101

372دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهةوار عبدهللا حامد207931

ن انور حمة495394 373دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكةشبير

374إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادان محمد فرج376305

375إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشاجوان بابان محمد208487

376إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسمية عطا محمد144144

377إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئايندة حسن محمود144143

ن432997 سوزيار علي محمدامير
378إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

379إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيماء ابراهيم حمة144067

380إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىيرسى بيساران يونس144114

381إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيجرت صالح عبدهللا411840

382إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنة لطيف محمد417670

383إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا عل عبدالرحمن417163

384إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزينو محسن طه412089

385إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشه يدا احمد روستم432976

يفان كمال غالي144141 بير
386إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

387إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكوديا صابر فتاح411765

388إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيفن خليل قادر7629

389إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهالن حسن رحيم209206

ى جمال محمود144087 390إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبرسر

ن حامد376239 391إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالفة امير

ن377204 392إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريناس محمد محمدامير

393إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاسيا كريم حسن375702

شاكول علي ظاهر419344
394إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

395إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنه هيوا احمد432975

شيوة عمر علي207862
396إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ن حمةصالح411511 397إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجاوان ياسير

398إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنيار فائق توفيق504413

399إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسكاال بشتيوان رشيد504439

ن جبال عزت144109 400إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكةشبير

401إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىناسكة محمود محمد207995

402إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخةيال محمود خليفه375883

403إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوة قادر رشيد433005

ن231886 404إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىافان عارف حسير

405إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسهام نامق عبدالرحيم417898

ن515143 ن محمدامير 406إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخاوين سمير

شيما علي ظاهر409158
407إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

408إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخه رمان محمود روستم432978

دوس ناطق محمد432986 409إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفير



410إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشهابات لطيف حمةغريب144162

411إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاسودة عثمان فرج417565

باخان علي عبدهللا225868
412إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ن411426 413إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسنور اسماعيل حسير

414إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيالن خليل صابر515136

415إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجرو محمد عل208014

416إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزينو يونس عبدالقادر144117

417إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكوفار عل حمةصالح208725

418إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيكار طه رسول375962

ن418813 كولباخ علي حسير
419إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

420إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكاشان قادر كاكه208430

421إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسحر عمر محمود432996

422إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخيال نجم احمد232270

كوالن علي حمةكريم433129
423إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

424إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفينوس عزيز عبدهللا208059

425إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسندس ابوبكر محمد144151

ن208708 426إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنيان محمد حمةامير

ن504408 ي محمود محمدامير
427إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيين

428إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيما خليل قادر7639

 كريم كاكي433516
429إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاشيى

430إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاسيا عبدالرحمن درويش433024

431إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئاسيا عثمان فرج411271

ان نامق احمد433033 ن 432إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

433إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشادان عل عبدهللا208003

434إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهاوتا عطا محمد411315

ن209096 435إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشوخان جميل محمدامير

436إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما محمدرؤوف عبدالرحمن412028

437إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوزيار طاهر احمد208876

ن كاكة208166 ن سمير 438إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنرمير

439إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنة مولود صالح227199

440إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاسيا عل محمد144060

ن حسن225117 441إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالفة ياسير

442إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيالن عزيز محمد433138

ن419040 443إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنة جبار حسير

ي احمد عبدالقادر144063
444إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيين

445إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبيان عبدول حمةسعيد7526

ديدةن علي عبدهللا411768
446إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

ن عمر محمد504491 447إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنكير

448إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهةنار حامد عبدهللا417788

ن رفيق رحيم417809 449إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبه خشير

450إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدريا عل احمد504448

451إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهوزان محمد حمةعزيز418272

452إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهناء فاخر صادق432974

ن412063 453إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنيار جبار حسير

454إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزوان برهان احمد418010

ى مولود حمة433199 ن 455إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

456إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزين نجم عبدالرحمن209011

457إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيفةر عبدهللا محمد418992

ن محمد احمد504394 458إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىنرمير

459إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديدار كاوه محمد208499

460إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىهيشو محمد احمد432980

ين جليل توفيق417058 461إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشير



462إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنيار برهان برايم417421

463إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشنو قادر عزيز417632

464إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبةخىسر فؤاد روستم208766

ن209249 ن محمدامير 465إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوزيار سمير

الفة علي احمد228091
466إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

467إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشاجوان بكر فتاح375899

468إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىماريا ابراهيم كريم208026

ن208718 ان رزكار حمةامير ن 469إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

ن209389 470إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيدا حمةصالح حمةامير

471إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكوزين فتاح احمد412073

472إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىبنار احمد عبدالكريم433010

473إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسيفانة نامق احمد375956

474إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدةريا كريم حسن375706

475إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدةرون خاليد مجيد209050

476إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىخونجة حسن محمود418775

ن411816 477إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىجوان عثمان محمدامير

478إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىدةريا كمال محمد208073

479إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما ئازاد توفيق504398

نيان حسن علي208672
480إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

481إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزان رزكار محمود208629

482إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالنة حسن كريم433021

483إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىزينو جعفر محمد433034

ن504504 484إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديالن عمر حمهامير

485إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشفاء محمد محمد144154

ن432982 ان جالل حسير ن 486إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكير

487إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسارا نورى عبدالمحمد418507

ن عبدالقادر209380 ن حسير 488إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكشبير

ن419027 489إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوميا رحيم حسير

490إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىريزين صابر رشيد411523

491إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسةناريا فهمي عمر419052

492إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوزيار كمال محمد207883

493إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسوما مسعود حمةسعيد433014

494إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاويزان حمةجبار محمود228620

زريان بشتيوان والي432983
495إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

 علي غيدان207960
ن 496إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىكةشبير

497إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىروزان عزت عزيز228651

498إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىاسيا دارا عمر515160

ة محمود حمة208238 499إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىسةمير

ن418864 ي عبدالقادر محمدامير
ن
500إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىالق

ي عباس علي207957
501إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيين

502إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىئافان عبدهللا محمد209257

503إعداديةحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىديدار محمد رشيد7524

504دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىفريدة رؤوف عبدالرحمن209258

شيماء ابراهيم كرومي7550
505دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيى

506دبلومحلبجة الجديدة31273السليمانيةأنيىشيماء عبدالرحمن رحيم144125

1ماجستيردربندخان51274السليمانيةذكرمحمد احمد علي505172

وان محمدعزيز حمه فرج344022 2ماجستيردربندخان51274السليمانيةذكرسير

3ماجستيردربندخان51274السليمانيةذكرفريدون عبدالمجيد محمد505149

4بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرارام جواد عبدالرحيم552649

5بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةلو حميد عزيز504507

 علي محمد516422
ن 6بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرحمه امير

7بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعمر احمد محمد11638



8بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرغازي محمد حسن410887

9بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرحميد احمد محمود410813

10بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكررمضان محمد صالح11636

11بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهاكار ابوبكر صديق202029

ن344266 12بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعدنان انور حسير

13بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد احمد رضا327013

14بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد سليمان صادق132156

15بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسوران احمد عبدالكريم131965

16بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكررضا محمد صالح344448

17بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعمر محمدعزيز عبدهللا344014

18بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرتوانا ابراهيم محمود410985

19بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراسماعيل حمةصالح محمد505127

ن محمد333392 20بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعباس حسير

21بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشحةد يوسف احمد344427

22بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعادل محمدعزيز حمه فرج344291

23بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعدنان علي عبدهللا343806

24بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمه ريوان محمد روستم135256

25بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرفالح حسن عبدالقادر344258

26بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسوران عباس عزيز344476

27بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراراز محمد علي344288

28بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعبدهللا محمد ففى قادر505328

ن احمد505285 29بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرجوهر حسير

وان محمد روستم135253 30بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسير

31بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربشتيوان مبارك كريم327383

ن عبدهللا344376 32بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراوميد امير

33بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعمر حسن عبدالقادر505278

34بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهردي محمد حسن410994

35بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهونةر وال عل344620

36بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهوشيار محمد عل344504

37بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسالم عبدهللا درويش احمد343910

38بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعمر رحيم مصطفن410916

ن202011 39بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئاكو احمد حمةامير

40بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئازاد خليل ابراهيم343776

41بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهيمن صديق عل201974

42بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعطا احمد محمود505167

43بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد فاتح محمدعل516443

44بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرزانست سالم كريم344166

45بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهوشيار محمود حمه134949

46بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعادل عبدالكريم مصطفن504569

د سعيد حمةصالح343992 47بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرني 

48بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةوار حسن حمةسور344595

49بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراسو يوسف احمد343980

50بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرزانا حسامالدين محمود135023

51بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرامانج اكرم حمةعزيز131834

52بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشبست مولود احمد410556

53بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركه يوان محمد روستم344358

54بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرحكيم طاهر قادر11605

ن202047 55بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةردي محمود حمةامير

56بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكردانا صابر كاك عبدهللا505319

57بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربةمو يوسف احمد344415

58بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكردانا احمد حمة11587

59بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمود محمد عبدهللا343869



60بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئاري علي عبدالرحمان344147

61بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربابان مجيد محمد344559

 علي344445
ن 62بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرطاهر حسير

63بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعدنان محمدعزيز حمه فرج344605

64بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراوات قادر محمد135148

65بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراسو كريم حسن134836

66بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد احمد جالل135107

67بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهيوا عمر علي134753

و جمال معروف504412 68بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركاسيى

69دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرعطا محمدالدين عزيز410761

70دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرطه عبدالقادر محمود505129

71دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركاروان علي قادر344374

72دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرانور غالم علي134334

ن134390 73دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرحيدر انور حسير

74دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربيستون عبدالمجيد محمد505147

75دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرفالح صالح عبدالفتاح11655

76دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراحمد جالل رشيد134764

ن طة كاكةحمة135072 77دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرتحسير

78دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشكةوت ابوبكر كريم344293

ن محمود505117 79دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرريبةر ياسير

80دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراحمد حسن قادر344124

81دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشاهو جالل قادر11615

82دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشور محمد علي344130

83دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهونةر محمدصالح عبدالرحمن344481

ن محمد202031 84دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركوران محمدامير

85دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربرزان حكيم كاكه حمه134786

86دبلومدربندخان51274السليمانيةذكررزكار عمر جميل202026

87دبلومدربندخان51274السليمانيةذكردياري وهاب صالح135121

88دبلومدربندخان51274السليمانيةذكررنج حمةسعيد محمد344101

89دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرزمناكو جبار عل344160

90دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشجل محمدسعيد محمدعل134675

91دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهه لو صالح حمه410862

92دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئارام محمد عل مصطفن344402

93دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراكار حسن محمد552640

94دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراردالن فرج محمدصالح504588

ن202043 95دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسيامند حسن محمدامير

96دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرريبند احمد قادر343834

ن334056 ن صابر حسير 97دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرريبير

98دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرعبدهللا قادر حمة135248

ن505248 99دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد علي محمد امير

ن سعيد505227 100دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهفال حسير

101إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكررحيم محمد قادر344030

102إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعبدالوهاب صديق محمد135201

ن محمد عبدالقادر134668 103إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرحسير

104إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركاروان عثمان عل343874

 علي134565
ن 105إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرانور حسير

يف343983 106إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرفرمان محمد جبار شر

1دبلوم عاليدربندخان51274السليمانيةذكرديار ماجد مجيد331291

2بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركوران سعيد محمدصالح278355

3بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرجينةر اسعد عل504596

4بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربالل حميد محمد201991

5بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشوت ابوبكر كريم343820



6بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهالل عزيز صالح410851

7بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرماكوان هادي علي410592

8بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكردانا احمد رضا134758

9بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرنزار نجم الدين احمد201948

10بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد طالب عبدالقادر331344

11بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرنةبةز بكر عبدهللا505287

12بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئاكو كريم علي344671

ةن كريم صابر11619 ن 13بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربير

14بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشوت عثمان عارف343950

15بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرامير محمدزاهد محمدعلي134436

16بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهاوكار طالب عبدالقادر344437

17بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرنةبةرد رشيد محمود505324

ف احمد344123 18بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسامان اشر

19بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشوان عبدهللا محمدسعيد201989

20بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربريار خليل عبدهللا134633

21بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمريوان عل محمد504639

22بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشمال توفيق نامق11642

ن135240 23بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركارزان غفور سمير

24بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكررزكار محمد محمود343843

25بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشوانه عوالقادر محمود332855

26بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربختيار احمد علي410603

ن حمةعل410646 27بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشيواز حسير

28بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهاوكار محمد علي محمود410575

29بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربختيار رشيد احمد201895

30بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربةرهةم قادر احمد331423

ن عل محمد419166 31بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريبير

32بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرحكيم بكر عبدهللا504546

33بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهيمن حمةصالح عل202004

34بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةورامان حمةكريم عبدالكريم505290

35بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرزريان حسن صالح134976

36بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرجينةر حسن علي504696

ن134829 37بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرديرين حمةسعيد حسير

38بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراحمد عباس محمد410936

39بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرضياءالدين قادر صالح505159

40بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرزمانكو رشيد محمدصالح505156

ن كاظم محمد343889 41بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرني 

42بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركاروخ قادر مولود410526

43بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربالل عزيز صالح504659

44بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرارام ابراهيم حمةصالح202003

45بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهيوا محمد محمود505326

46بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكررزكار حمةعل عوالقادر11614

يف قادر132030 47بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرجوتيار شر

48بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكردلير حامد عابد505244

49بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكردلشاد حسن حمة134343

50بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركيوان توفيق محمد134832

51بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشخيل نامق عبدالكريم134270

52بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشاهو محمد عبدهللا516167

53بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربةختةوةر نوزاد توفيق410750

54بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشاباز حمةسعيد علي504592

55بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربيستون كريم عبدالقادر201926

56بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرديار فاتح احمد504514

57بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريبوار ماجد مجيد344350



58بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئاراز عبدالقار عبدالرحمن410594

ن مادح محمود419186 59بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربتير

60بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكردارا احمد عبدالقادر344586

61بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراوميد محمد عل505152

62بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريكار عطا محمد الدين505273

63بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسلمان عبدهللا قادر135117

64بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرجوهر حسن عارف504712

65بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئاراس عثمان عل201930

66بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريبوار عطا محمدالدين410332

67بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسةنكةر عباس عزيز344116

68بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةردان يونس حمة344191

كو حسن صالح134408 69بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشير

ن201959 70بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرنوزاد منصور حسير

يف عبدالقادر505108 ن شر 71بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربيشير

72بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركارمةند حميد احمد505271

73بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد محمود علي344674

74بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشاالو منصور عبدالرحيم201935

 علي صالح201933
ن 75بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريبير

76بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربشكو احمد عبدالقادر344246

77بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسةنكةر احمد محمد11583

78بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرراسيى خليل حمة201919

79بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسةردار احمد محمد505247

ن محمود333903 80بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكروالي حسير

81بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريكار احمد عبدالقادر344492

82بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرئاسو ابراهيم كاكةعبدهللا201960

83بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعثمان رفيق عل201942

84بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركوردو كريم علي344216

85بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربشكو طاهر حمةكريم410643

86بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربروا عمر سبحان504535

ن505296 87بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةلكةوت صابر حسير

88بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرامير صديق محمدصالح504679

ن505238 89بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسوارة محمد محمدامير

90بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعل عزيز صالح344564

91بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراحمد جالل عارف504681

92بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريباز همزة عبدهللا134760

وان احمد عبدهللا504693 93بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشير

94بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركيوان انور عبدالقادر504556

95بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعبدهللا جمال نامق327726

96بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربختيار عابد صالح552661

97بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشوانة محمد حسن344274

98بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربةهمةن طاهر محمدفرج505276

99بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرراز محمد صالح134558

100بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسيوان حسن عبدهللا344361

101بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد عثمان فتاح328232

ن410729 102بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسةنكةر كريم حسير

103بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرفرمان اكرم محمود343815

104بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهورامان حسن توفيق504662

105بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهةزار شوكت محمدصالح344532

106بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراريز فارس سليم344104

107بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهردي صديق عل326923

108بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرزانا مجيد محمود11606

109بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد صديق عل135270



110بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد علي كريم132162

111بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرعبدهللا محمد عبدالقادر505274

504502
ن
112بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراودير عل صوق

113بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرباوان كمال احمد410358

114بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرريبوار علي حمةصالح202017

ةو ناصح محمد344483 115بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربيرسر

116بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسامان عدنان محمد505306

ن حمة505240 117بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسوران حسير

118بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرراويز عادل محمد344100

119بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربشتيوان علي محمد410714

120بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرشاد عدالت احمد504422

121بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربهمن فاتح حمةصالح344593

122بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد محمود حامد135213

123بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسامان عل محمد505206

124بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربريز بختيار احمد201953

125بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسلمان محمد توفيق505281

ن سليمان505282 126بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرهه ردي امير

127بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراريان محمدصالح رحيم505259

128بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرزوان باسط عزيز410732

129بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرسوارة رحيم فرج505224

130بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربختيار عثمان عل505316

131دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركةرميان حمة عل516269

ن كريم505295 132دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراسماعيل حمةامير

133دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركاروان عباس صابر344163

134دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرريي  بختيار نجم11608

135دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربريار زاهر حمةفرج201951

وان عبدهللا410580 136دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد سير

137دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركوردو احمد عبدالقادر410932

138دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرحكيم عمر محمدصالح504713

ي قادر احمد344342
139دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهةسيى

140دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركويستان ناميق احمد134470

141دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشنيار كامل حمةصالح344478

142دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسياه عبدالرحمن عزيز544742

143دبلومدربندخان51274السليمانيةذكررزكار رفيق عوالقادر504706

144دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربيوند عطا حسن134842

145دبلومدربندخان51274السليمانيةذكررزكار كريم صالح343926

ان انور احمد504385 ن 146دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركير

147دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسوبا ساالر محمدعل134799

148دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهيمن فريق قادر201929

149دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربكر صديق عل410826

150دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهاوكار توفيق عل344193

151دبلومدربندخان51274السليمانيةذكروزير ستار عل344396

152دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد كريم محمد552655

153دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهاوكار احمد حمةسور505212

154دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرديالن مهدي عمر343978

155دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربروا صديق داود504396

156دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهةردي محمد محمود201968

ن حمةعل505215 157دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرفرهاد حسير

158دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشبرز محمد صالح505340

159دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرامير عبدهللا صابر505110

160دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسه ركو محمود حمه134823

ن505217 161دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسامان كاكةبرا حمةامير



162دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد عثمان محمود344311

163دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهةردان هادى كريم504703

164دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراركان حمه رشيد حمه خان134804

165دبلومدربندخان51274السليمانيةذكردلشاد احمد حمةسعيد410588

ن505085 166دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسنكر عل حمةامير

ن ياراحمد504672 167دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرعطا محمدامير

168دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد محمدسعيد احمد135063

169دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئه ركان علي فرج410578

يف514922 ن شر 170دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرتةنيا حسير

ن505187 171دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرعلي مجيد حمةامير

172دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراحمد جميل اورحمان410981

173دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرتمن اسعد عل505203

174دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد دارا عبدالقادر327769

ن حمةعل410606 175دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرحكمت حسير

176دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسةرباز نوزاد صالح344087

177دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئاودير طاهر نجم201966

178دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد احمد حمةعل134399

179دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرجومان مارف صالح410695

180دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرريكار محمد محمود504361

181دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسةركو صالح عبدالرحمن134858

182دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرتوانا مارف عبدالقادر410745

ن515070 183دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهيمن عبدهللا حسير

184دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد حكيم حمةسعيد504427

185دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهاوسه ر محمدعل محمود11584

186دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهاوكار محمدعلي احمد201969

187دبلومدربندخان51274السليمانيةذكردلشاد رفيق توفيق202033

188دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهلو علي احمد201975

يف محمد201964 189دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرفةرمان شر

190دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرفرمان عبدالرحمن محمد552643

ن صديق504610 191دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربيستون محمدامير

192دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشمال جمال احمد505115

ن202012 193دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهةلو محمد حسير

194دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشوان كريم عبدالقادر201985

195دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرجيين زاهر حمةفرج202007

196دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربشدار علي مصطفن505198

197دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركةيوان محمدفائق مصطفن505301

198دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرزياد دلير نجمالدين504657

199دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئاكو عبدالكريم محمد344582

ن محمود قادر505143 200دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربةهير

201دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسنكر علي قادر343827

202دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركارزان حمة عل344419

203دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرصباح احمد حسن343863

ن344460 204دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئارام كريم حسير

205دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربيستون محسن احمد327415

206دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربرهان حمةسعيد عبدالرحمن201984

207دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرزيلوان احمد عبدقادر505280

208دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسه ركه وت محمد عبدهللا344185

209دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهوكر حسن حمة134906

210دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهاورى محيالدين حمةصالح134809

211دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد فاروق عبدهللا344458

212دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرنةبةرد محمدسعيد احمد505113

213دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهاوكار عمر مصطفن132185



214دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئارام بارام فرج411003

يف326802 215دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشكار محمد جبار شر

216دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراكو انور احمد504635

217دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرايوب محمد صالح504433

218دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد شورش عبدالقادر504668

219دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرئامانج كريم حسن135105

220دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراوارة بكر عبدهللا344388

ن محمد344392 221دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركارزان حمةامير

وان محمدسعيد محمدعل517429 222دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسير

223دبلومدربندخان51274السليمانيةذكردانا كامران عبدالكريم505385

224دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشكةوت صالح حسن135033

225دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرتوانا حسن احمد504574

226دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهمزة عبدالرحيم حسن410834

227دبلومدربندخان51274السليمانيةذكررزكار سليمان حمه344687

228دبلومدربندخان51274السليمانيةذكراركان عبدالقادر محمد410817

229دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربيستون عثمان سعيد134694

230دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرشكار عادل محمد201940

231دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرهه ردي عمر حسن504677

232دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسه الم اسماعيل عل344305

ن عل504606 233دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربيالل حسير

234دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرجهران حميد محمد343844

 محمد علي552648
ن 235دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرسفير

ن حمة11633 236دبلومدربندخان51274السليمانيةذكردلير حسير

237دبلومدربندخان51274السليمانيةذكربهمن محمدعلي محمود11630

ن134449 238دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمسعود صالح حسير

239دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرعيسا جبار احمد505284

240دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد فتاح حمةسعيد505141

241دبلومدربندخان51274السليمانيةذكرلةشكر جالل محمدصالح134589

242دبلومدربندخان51274السليمانيةذكررةنجدةر هوشيار احمد344317

243دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركاروان جمال احمد505189

244دبلومدربندخان51274السليمانيةذكركيوان حميد محمد517448

245إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهيمن محمود محمد330566

246إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرئامانج عزيز احمد515063

247إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرماكوان نوزاد حمة331315

ن344037 248إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعمر وجه الدين حمةامير

249إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرنارص محمدطارق حسن504364

250إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد سليمان حسن330941

ي صالح حمه331603
251إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرراسيى

252إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرسةنكةر حميد احمد327807

ن505346 253إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهيوا عبدالرحيم محمدامير

254إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراسماعيل ستار حمةعزيز327857

255إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراحمد فاروق عبدهللا344462

256إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهه زار عل محمد331809

ن201923 257إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراسامة اكرم حسير

ن طالب صالح328725 258إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرسه فير

259إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهه لو طاهر حمةكريم332998

260إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد لقمان علي328908

261إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرريباز محمدطارق حسن131531

ن330846 ن حمةامير 262إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكروشيار حسير

263إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرسه ردشت نضالدين سعيد344170

ن11589 264إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكردةرو كمال حسير

265إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد باسط عزيز327522



ان عمر احمد201910 266إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمير

267إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراسماعيل حسن احمد505375

268إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراحمد محمد حمةرؤوف504627

269إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد نوري صالح131636

يف مارف331755 270إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرريبه ر شر

271إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكردانا غفور احمد131567

272إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرئاكار فرهاد احمد505266

273إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرزيار جمال حمةصالح505317

274إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركانياو لطيف حسن328116

275إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربمو علي احمد344017

276إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد كريم حميد327074

277إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربةشدار جبار علي344455

278إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركاوان كامران احمد326563

279إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرراويز اسعد علي505350

280إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركوزين علي محمد343817

281إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرفرياد نامق حمة410838

282إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرازى فاروق احمد11631

283إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد فائق حارس328581

284إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعبدالكريم احمد جالل327846

285إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد حسن حمة327719

286إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعبدالباسط نضالدين حسن331709

287إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرزيار مولود قادر333071

288إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرئاودير ارسالن جبار202036

يف344021 289إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرريباز محمدفائق شر

290إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرئاريان ارسالن جبار134846

291إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرريباز نوزاد صالح514984

ن11622 292إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرالوكو كمال حسير

ن343812 293إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعلي انور حسير

294إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرشاجوان عمر محمدصالح504407

295إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد علي رحيم202025

ن201998 296إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركاروان صالح محمدامير

ن قادر505180 297إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراركان حسير

298إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرياسا عزالدين غفور343836

ن عبدهللا سيفالدين327838 299إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرموبير

300إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرفرمان عدنان محمد505303

ن410897 301إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربيوند صباح امير

302إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرباكو باهر حسن410650

303إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرسةركار عطا محمدالدين505332

304إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرئاري محمود فرج505197

305إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكراكا لطيف عل202034

306إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكريوسف حمةصالح محمدسعيد201922

ن505356 307إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهيمن محمد حسير

308إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهلويست شحد محمد332122

ن حمةكريم332160 309إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرالند حسير

310إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرابراهيم كريم عبدالقادر134348

311إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربالل دلير احمد505315

ن132199 312إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكررنجدر محمد حسير

313إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرشخيل فاتح محمدعل505208

314إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربريار فتاح كريم505134

315إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرشهنك عمر قادر330417

ان حميد محمود201997 316إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرشه مير

317إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرشكار كامل اورحمن504594



318إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربةهروز محمود قادر327708

319إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعيىس علي محمد504367

320إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكررافيار ابراهيم عبدهللا343780

321إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربةريز فالح حمةسعيد134793

322إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربه ريز نوري عبدالقادر504371

ن قادر صالح505368 323إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرياسير

324إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرروند محمد عبدالكريم134997

325إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد جمال محمد410870

 علي131852
ن 326إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرابوبكر امير

327إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربالل نوري عبدالكريم343894

ن201898 328إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربروا عطا محمدامير

329إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربينه ر كامل اورحمن504430

330إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرمحمد فريق قادر330379

331إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركارمند خالد حسن505343

332إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربةريز وال عبدالقادر327112

ن410708 333إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربلند ادريس حسير

334إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرشازاد منصور عبدالرحيم328473

335إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكربهروز طاهر حمةكريم131696

336إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرهيفار علي احمد328563

337إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرفرهاد نامق حمة411016

338بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرمهدي مجيد عزيز505089

339بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكربرزان صالح سعيد11648

340بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكركمال محمدعلي نجم الدين344417

341بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكراسعد يوسف احمد344577

342بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةذكرلقمان حسن صالح344442

343إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعثمان حسن عبدهللا201931

344إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعادل عبدالكريم كويخاحسن134920

345إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرصديق عبدهللا حمة11632

346إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكركمال عبدالرحمن محمد505329

347إعداديةدربندخان51274السليمانيةذكرعدنان احمد محمد516363

1بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشه مامه عل محمود505137

2بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان محمد اسماعيل202008

ن344543 3بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشلير مشير حمةامير

4بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشكول حسن صالح517386

5بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبه رزين صباح رشيد505083

دلسوز علي مصطفن343851
6بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

7بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء محمد عزيز334127

8بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنهاية احمد حمةعل11671

9بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشه ونم محمد مصطفن343777

10بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاالء محمدعزيز عبدهللا201950

ي11646
ئاواز علي مصطفن

11بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

12بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهةريز صابر كاكةعبدهللا410876

13بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنتم احمد حمه سعيد504543

ن201979 14بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهريز عمر حسير

15بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزيان عل محمد344047

16بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىريزاو احمد محمد132069

17بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدريا وهاب احمد504669

18بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمزده نوري مصطفن202050

19بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبناز عبدالرحمن محمد344615

ن504585 20بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروخسار عمر حسير

ن محمود حمةصالح344129 مير 21بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشر

22بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئاال وفيق محمد11659



23بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكواللة محمد حسن516425

24بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو نورالدين حمةعزيز344597

25بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن حميد عبدالرحمن344019

26بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء عبدهللا قادر344157

27بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجيمن احمد محمود343845

28بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىميديا نضالدين سعيد201965

زيان محمدعلي حمة202023
29بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

30بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهةنار محمد محمدعثمان515092

31بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكانياو ساالر محمدعل201921

32بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشوشت عبدالكريم سعيد202032

33بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن احمد حسن504667

ن505321 34بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيما محمد امير

35بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنهايت كريم عبدالقادر134360

36بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسةناء عمر جميل327758

درون علي رحيم333277
37بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

38بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافان نوري حسن410857

39بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتريفة فيصل ساالر135030

40بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىذكرى عمر رشيد344522

41بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنادية محمد احمد11629

42بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشنة توفيق نامق201941

43بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسانا محمد صالح11624

44بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشهال فتاح كريم505136

45بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبناز احمد يوسف344063

46بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةهار عمر قادر11607

47بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسازان مجيد حمةخان514266

48بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبهار قادر احمد343944

تانيا محمود علي343825
49بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن326464 50بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسيوة محمد حسير

ن عل عارف410565 51بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

52بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسةيران محمدسعيد محمدعل132090

خندة علي عبدهللا344272
53بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

54بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهاوزين ساالر حمةصالح344145

ن محمود343840 55بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىريزاو محمدامير

56دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىناسك حمةصالح محمود505253

ن504522 و عمر حمةامير 57دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهير

58دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىلطيفة مصطفن بابارسول343867

59دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان حميد محمدغريب201925

ن344603 60دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئاسار خالد حمةامير

61دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىدلنيا بهالدين احمد202040

62دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجيمن ابراهيم محمود516427

63دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروزكار انور جالل201971

64دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنيشتمان حمةصالح حامد327554

65دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىخيالن طاهر رشيد131937

66دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشهال نامق محمود410844

67دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىامينة صديق محمد343856

68دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسازكار محمود عبدهللا504690

69دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكانياو حساماالدين عبدهللا344355

70دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء احمد محمد505277

71دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشوة عبدالقادر جميل344308

شادان اسعد علي135132
72دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

73دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشنو عبدهللا فرج11613

74دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان رشيد قادر134740



75دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء احمد حامد504633

76دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنادية محمدصالح سليمان344180

77دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنياز عبدالرحمن محمد344634

ن كريم201958 78دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروزان حمةامير

ن344407 خةرمان علي حسير
79دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

80دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىناسك محمود فرج505186

81دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىفيان احسن فتاح135268

82دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان كريم عبدالقادر505221

83دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبةيمان فاروق رؤوف135079

تالر حميد علي134882
84دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

85دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزيان حسن محمد410693

86دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىدةريا عمر رشيد11604

87دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئاره زو عبدهللا صالح344040

ي شوان ابراهيم327632
88دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين

ن344262 89إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنرسين محمدروؤف حسير

90إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىارزو طارق عثمان332962

فاطمة احمد علي134384
91إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

92إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكةشاو جبار نضالدين515096

93إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىروناك محمد براقادر11677

لميعة حسن علي504630
94إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

95إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىروناك نامق برزو11643

1بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةريز فتاح محمدصالح404768

ن احمد فتاح344108 2بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكشبير

3بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنيا نه وزاد حمه صالح504524

4بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوجةر خالد نضالدين505092

ن محمد505170 5بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان حسير

6بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكزان حمةعل عبدهللا410520

7بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىديكان صباح صالح505107

8بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدلخواز عل محمد344061

9بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىايمان محمود محمد504404

ى عبدالقادر جميل504644 10بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبرسر

ن صديق حمةصالح343831 11بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكةشبير

12بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء بهاءالدين احمد504505

تافان محمد علي344529
13بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن135017 14بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىريزان اكرم حسير

ن344579 15بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئةزين عمر حمةامير

شادية احمد علي201952
16بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

17بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزيرو عادل نوري505131

ان محمد سليمان344618 ن 18بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

19بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيدا كريم محمدسعيد344556

ن عل محمد505229 20بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

ن344323 و محمد حسير 21بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهير

22بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء بهاءالدين وجدالدين330636

23بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمهربان محمود محمد505335

24بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوردستان ابراهيم حمةصالح343947

ا نضالدين سعيد343959 25بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبوشر

26بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان احمد صابر344607

27بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىساهرة محمد عبدالقادر11592

ن344205 28بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىفريشتة صالح حسير

29بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين عبدهللا حمة505272

30بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار صديق عل344602

31بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان مصطفن حمةطاهر410704



ن131900 ن صالح محمدامير 32بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشهير

33بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبنان عمر محمود504607

34بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىليمؤ حسن محمد544733

35بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروزان محمد احمد516431

36بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسازان احمد محمود505088

37بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشاناز نجم حسن11669

38بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةيام عل مولود134863

39بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان نامق محمود343818

40بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتارا غفور محمود516433

41بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجوان حسن احمد505268

42بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىده رون حكيم كاكة حمه135235

ن343809 43بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار صالح محمدامير

44بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدشين عل حسن505286

45بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافان حميد محمد327430

46بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسنور عباس عزيز135225

47بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن صالح نادر343824

48بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا خالد محمد504528

49بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشنو محمد صالح343854

50بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار محمد صالح344472

51بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشنكه ابراهيم فارس135005

ئاشنا بارام علي328143
52بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

53بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان ابراهيم حمةصالح332239

سناء انور علي505146
54بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

55بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروزا محمد عبدالكريم344301

56بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدلنيا حمةطاليم احمد11634

57بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىفينا ابراهيم عبدهللا344051

 علي516435
ن 58بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخةالت حمةامير

59بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسارة عمر حمة202045

60بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء عثمان جميل505313

61بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىوفاء عبدهللا حسن344295

62بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةيام بهاءالدين احمد344359

63بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىازين محمود قادر135137

64بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشادية حسن حمةخان410911

ن عل344381 65بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىناري حسير

66بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةهار صالح حسن344254

67بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشوة عمر عبدهللا343793

68بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسه رده شت عمر حسن327502

سوما محمود علي344598
69بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

زارا احمد علي201936
70بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

71بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو رشيد محمدصالح505193

72بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشلير محمود محمد504438

ن براقادر202042 73بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجنار حسير

ئه زين علي توفيق134683
74بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ان عثمان صديق410820 75بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهير

ن514939 76بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسازان عبدهللا حسير

ن505219 77بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسامان عمر حسير

فريشتة علي احمد505297
78بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

79بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكواللة نامق احمد135115

ين عثمان محمد410977 80بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشير

81بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان مجيد احمد135068

82بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزه نوير محي الدين فاتح505269

83بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء كامران عبدالكريم504447



84بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةسوز عدنان محمد344450

85بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشارا احمد محمد11581

86بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان احمد روستم505249

87بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة حميد عزيز505333

ن344348 88بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا قادر حمةامير

89بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخةرمان عثمان محمود201932

90بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبروا مهدي مجيد505104

ن344136 91بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىريزين عمر حمةامير

ن ظاهر نضالدين11597 92بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنخشير

93بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىريزان نوري حسن505265

94بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء سامان محمد344363

95بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبيمان عمر حسن344333

96بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء مولود احمد505263

سيفانة فائق علي134913
97بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

98بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان عبدالرحمن محمدصالح410989

99بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهريز محمد صالح134870

100بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزيان رحمان محمد134853

كوزين علي توفيق410771
101بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

سميه محمد علي344121
102بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

103بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشه هال محمد احمد202022

104بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان نوري حسن504673

ى نامق محمود343819 105بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبرسر

106بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشارا عمر حسن505262

ديمةن علي عزيز134230
107بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

108بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشوخة عبدهللا عبدالقادر514859

109بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىفريشتة اكي  صالح514932

110بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان ستار احمد11620

ن11612  كمال حسير
111بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكابن

112بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشه هال اسعد عل419278

ن محمود حمةكريم505322 113بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئةفير

114بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئه رمه ن ماجد مجيد11628

ن محمود134358 115بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء حسير

116بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزارا عالءالدين وجدالدين344041

117بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوهام غفور قادر135112

118بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىششنك لطيف حسن343805

119بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوما كامران محمد505250

ساكار اسعد علي344044
120بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن201990 121بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان محمد محمدامير

122بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنزا فرهاد احمد505231

ن حسن343848 123بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء ياسير

124بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبه رجه م مصطفن نذر344518

125بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسونيا حيدر انور202039

126بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا خليل رفعت344525

ن فتاح504698 127بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخةالت حسير

128بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئةزين وال عبدالقادر344510

129بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتافان خالد احمد504549

130بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشوه يوسف احمد504624

131بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان طاهر محمد344143

132بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهاوزين سعيد محمد343971

133بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئافيستا جمال نامق201994

اوات كريم علي134779
134بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن برهان ظاهر333223 135بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشةهير



ن11673 136بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشادية منصور حسير

137بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشنو محمد حسن504640

روزكار علي محمود344196
138بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

139بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو سعيد صالح343882

140بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىديالن كمال محمود344470

141بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمينا زانا فاتح132111

جاوان عمر علي131885
142بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

143بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهاوزين محمدطارق حسن410724

ن410716 144بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاشنا احمد حمةامير

145بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخوزكة نجم الدين احمد201945

146بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا مسعود عزيز344268

147بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكانياو خليل رسول505279

148بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروزان بختيار فائق410922

149بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدلنيا محمد عبدالرحيم134180

ن حسن احمد344594 150بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنةرمير

151بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةري خالد محمد343919

زريان محمد علي134351
152بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن504616 153بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاسيا وزير امير

154بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسنور عزيز صالح135143

155بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهة وار ازاد احمد504442

156بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو قادر حمة410997

157بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروبار محمد احمد411022

ن محمد قادر410596 مير 158بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشر

159بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسازكار حسامالدين عبدهللا344354

160بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزوان عطا حمة رؤوف504701

161بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكةزال عارف حسن505173

162بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا براقادر505086

163بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتارا حمةجان سعيد134638

164بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكازاو نضالدين محمد343987

165بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنيكا باهر حسن410952

ن201927 كوسار علي حسير
166بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

و عبدهللا حامد505308 167بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهير

168بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار نوري عبدالقادر504654

169بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبنار عزيز حمةسعيد504421

170بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة احمد عبدالرحمن344171

171بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىامل انور حمةعزيز201973

تافكة احمد علي343773
172بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

173بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىرازان ابراهيم عبدهللا410885

174بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخرمان حمةخالد صالح344682

175بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدانيا عبدهللا عل134876

 علي11635
ن 176بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو حسير

ين محمود قادر344075 177بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشير

ن410964 178بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوفار احمد حسير

179بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة خالد عل202015

180بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن لطيف مجيد201993

ن محمد قادر410600 181بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنرمير

182بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىالفه عزيز عبدهللا505251

183بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىباهوز كامران احمد326757

184بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاسيا كمال عبدالرحمن505233

185بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهاوزين عارف حسن505175

186بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخةالت خالد عل202014

187بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىوردة جبار عزيم344425



188بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوردة حميد عبدالرحمن344434

189بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىريناس اكي  علي202021

190بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجيا احمد حامد131735

191بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاهنك محسن طه505304

192بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروزي عمران حسن135220

193بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان اسماعيل عل201917

ن محيالدين حمةرحيم327738 194بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشنكير

ن343924 195بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكونا قادر محمدامير

196بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء محمود محمد504400

197بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا صديق صالح11598

ي رسول محمد344421
198بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدشين

199بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخه الت نوري عبدالقادر333625

200بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافان حسن محمود505275

ي حامد محمدصالح202018
201بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين

202بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوجه ر سليمان حمه343774

ن عبدالرحمان صالح327182 203بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىرنكير

204بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجرو محمد حسن327817

205بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسةرتةل جبار قادر505245

ن براقادر343906 206بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسازكار حسير

ي عبدالقادر عبدالكريم344347
207بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىده شين

208بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجيا طالم عولكريم344614

209بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوفار فائق عزيز504637

210بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدلنيا كريم احمد504648

211بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيدا عبدهللا قادر505097

212بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا حسن احمد505142

213بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكوالله سالم محمد504526

214بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةيام عزالدين غفور333038

215بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىرةوشن اسماعيل سعيد552641

216بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةهره قادر احمد331475

217بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىرةند زاهر حمةفرج343914

ي فاتح حمةصالح201981
218بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئاشيى

ن محمد410737 219بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان حسير

220بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسيفان احمد حمة11586

ئيمان علي محمود410711
221بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

222بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاسوده كمال احمد505270

ن344025 223بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىامل عمر حمةامير

ن410568 224بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة عبدالرحيم محمدامير

ن احمد410572 225بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىماريا حسير

226بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتابان مسعود عزيز11611

227بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدلنيا رشيد قادر344094

ى ابراهيم قادر344610 228بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبرسر

229بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهيما محسن روستم505139

ن344563 ي نامق حسير
230بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين

231بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبهرة عباس محمد552650

232بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةرى احمد محمد134366

233بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهيفن صالح محمود344349

ي كريم صالح201908
234بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىاشيى

ن حمةعل505318 235بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبةناز حسير

236بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسازان حمةسعيد احمد344203

ي عبدهللا صالح410892
237بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين

238بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان حسن احمد504598

باخان علي صالح344139
239بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى



240بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشه يدا حسن وادى505254

ن134838 241بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيما محمد أمير

ن حميد504665 242بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتافان حسير

243بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن عمر حسن504675

244بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشاكول حسن احمد343798

245بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا محمد رسول201970

246بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا حمةصالح محمد411010

247بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىفينك عثمان احمد11670

248بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنيان محمد حسن201978

249بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتريفة محمد عزيز344296

250بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسه الر مولود احمد327330

251بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىام كلثوم رحمان عبدالكريم409105

252بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان فائق حمةغريب411012

ن201905 ان عثمان حمةامير ن 253بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

254بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن حمةسعيد عبدالرحمن201988

255بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىجيمن عبدهللا صابر134656

ريزان ابراهيم علي134885
256بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن محمد عبدهللا504558 257بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

فانيا محمد علي505096
258بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن محمد202001 259بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىروزان حسير

260بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهةاللة حسن اوال344592

261بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىدلكير ستار عل333533

262بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىتالر محمد احمد343795

ن201962 263بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىغريبه عمر حسير

ن محمود411007 264بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىئه زين حسير

265بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء احمد محمود410346

ن فتاح201934 266بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان حمةامير

267بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشتل جمال محمد505260

ن132131 268بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىله نيا عمر حسير

269بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىهيفار هادى كريم344158

270بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىعزار احمد عبدالرحمن135164

ن505184 271بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء منصور حسير

ان محمد رشيد عبدهللا134455 ن 272بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

273بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىارمن محمد عبدالرحيم135039

سيما علي محمدصالح343967
274بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيى

ي عادل محمد504601
275بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسليمابن

276بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو عول حسن201894

277بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسيفان محمد حسن201913

278بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىامل جالل عزيز505257

ن410689 279بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة نامق حسير

280بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىفينا فريق صديق343878

ن135081 281بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز عل محمدامير

282بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا عل محمدفرج504564

ن محمد327251 ان حسير ن 283بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

284بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنيكار رحيم كريم135043

ن جميل11662 ن حسير 285بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

286بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبنار نجم حمةسعيد326897

287بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىخالت سليمان عبدالرحمان504599

داستان جميل علي344055
288دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

شنيار علي عبدالكريم201982
289دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

290دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىفرميسك صديق داود410557

وان محمود201937 291دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئةشين سير



292دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىيرسى عالءالدين وجدالدين135230

293دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيدا حسن روستم504417

294دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهنار شحد روستم504689

يفان فاضل احمد344501 295دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبير

296دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكوزين ابوبكر عبدالكريم344150

297دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبفرين ناميق احمد344081

298دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسيوه محمد فائق مصطفن410697

299دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىخندة ابراهيم حمةعول505261

نيان عمر علي327993
300دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

301دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيمان فاتح محمدعل344325

سنور خالد علي201999
302دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن عل201949 303دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوريا حسير

304دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجاوان عزيز احمد343886

ن جزا فارس344127 305دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىدلفير

306دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىدلخواز خليل اورحيم344367

307دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسمر ستار حمةعزيز505256

ن134937 308دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهوزان محمد محمدامير

309دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئافان محمد سليمان134854

310دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز احمد محمد344411

311دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهة ريز محمود عبدالكريم505151

312دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكوالن جبار عبدهللا504353

313دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبنار نجم محمد504395

314دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان همزة عبدهللا517453

315دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىارمن حسن ويسمراد331372

316دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىتةرزة محمد عزيز344038

كز احمد محمد201967 317دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنير

318دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىايمان حميد عزيز344186

ي محمد344568
ى
319دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبنار باق

ان محمد علي505342 سير
320دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن328433 321دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكواللة عبدهللا حسير

ن كمال محمد344076 322دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

شاديه علي حسن505182
323دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

324دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشةوبو عل عارف134725

325دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا عبدهللا احمد552645

326دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىخرمان نوزاد عل505160

ن504577 327دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان كاكةبرا حمةامير

هوار فاتح علي327649
328دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

329دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشةنكة عادل محمود343808

330دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئارا عبيد احمد344386

331دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسيما صابر محمد505144

از عبدالرحمن محمد344227 332دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشير

333دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىالوالو عبدالرحمن صالح201963

334دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبريخان احمد محمدصالح134929

335دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان زاهر عبدالمجيد505148

وي علي عبدالرحمن517459
336دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشين

337دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىدابان مصطفن رحيم343964

338دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىليفيار احمد حامد11595

339دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن احمد حامد11593

340دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىارمن حسن براقادر505099

ئافان جميل علي331823
341دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

342دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسازكار عثمان وادي504541

343دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبوكان انور احمد504694



344دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىاسودة حمةفرج عل134428

نيكار محمدعلي محمود505118
345دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

346دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبهرة عل قادر344569

كو عبدالكريم505300 ن شير 347دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

348دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكازيوة عل حسن326835

349دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز ابوبكر صديق410620

ن504583 350دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان صالح حمةامير

351دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء رسول محمد516312

352دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز كريم محمود517478

كشاو علي مجيد504572
353دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن عمران حسن344352 مير 354دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشر

355دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو بيستون فرج201954

356دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان حمةعل عبدهللا344049

ن201986 357دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكولستان حمة حسير

358دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجوان محمد احمد11610

359دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا صالح344148

360دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسورين كمال قادر344430

361دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوما عبدالكريم محمد505339

362دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبريفان ابراهيم محمد134416

363دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا حميد حسن343922

364دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنيهاية عزيز حسن517420

365دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيمان عمر محمدصالح504581

366دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجاوان عبدول عبدالقادر327602

ى ابراهيم حسن505157 367دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبرسر

368دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشاجوان طاهر توفيق505299

369دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن عمر سعيد11590

370دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزيرين عثمان فتاح332189

371دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىريزين خليل نوري410740

372دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىريزان رفيق عولقادر504516

373دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز عل عارف344313

374دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىريزاو مارف محمود505305

ن احمد عبدهللا344249 375دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنخشير

376دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا محمود احمد201980

377دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبوكان احمد حمةفرج331100

ان عمر سعيد343826 378دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسير

ن134861 379دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار محمود حسير

ة محمد رشيد504590 380دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىامير

شادان حمةصالح علي504355
381دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

382دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبهرة محمد عل134987

383دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىساية صالح حسن504538

384دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشهرو محمد عبدالكريم410378

سنور محمد علي343997
385دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

386دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء كريم محمود132003

الون محمدسعيد محمدعلي344321
387دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

388دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء عباس محمود344561

زيان ولي سليمان344105
389دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

از محمد احمد411019 390دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشير

 حمةصالح505102
ى
391دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهاوزين باق

392دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىده شين خالد حسن327456

393دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىديرين غفور قادر328189

394دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىاشنا فائق عبدالكريم504523

395دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشهرو سعيد احمد344154



يف344678 396دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروبار توفيق شر

397دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسناريا هادي محمود504614

398دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزيرين احمد عبدهللا11603

399دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىالفة عمر محمود326991

زريان علي محمود344011
400دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

401دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيماء عبدهللا محمود343995

402دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة بكر توفيق344495

هةوري جمال علي344465
403دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

404دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنادية نامق حمةمراد344199

405دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسونيا عبدهللا احمد343896

ن غفور قادر504518 406دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكةشبير

407دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار توفيق عل344571

408دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجنار كامل حمةنوري344067

و عباس محمود135170 409دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهير

ن410958 410دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىساكار احمد حسير

تابان علي محمد505195
411دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

412دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبانة سامان احمد514967

ن344552 413دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىتارا رشيد حمةامير

414دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىالنة عثمان محمدصالح343871

دلنيا محمدرشيد علي505395
415دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

416دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىفاطمة عمر حمة202044

ي حسن علي516297
417دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهيفن

418دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا حميد اوال343973

اسيا محمود علي344600
419دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

420دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو خليل صالح515009

مهاباد قادر علي326308
421دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن504560 422دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىميديا صالح حمةامير

423دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجوان جبار محمد135260

ن327167 424دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسازان محمد حسير

425دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوز جالل عارف516250

426دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنيان مصطفن حمةطاهر410973

لونا علي والي504373
427دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

428دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو هادي احمد344330

429دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىريناس رفيق علي201976

430دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشادان ناصح محمد201900

431دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىريناس عل عارف344316

432دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىريواز ابراهيم حسن517468

433دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىناراو احمد محمدصالح134724

434دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىدونيا نوري صالح344497

435دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىازين محمود حسن134808

ى عل حمةكريم330744 436دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبرسر

437دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسوالف بكر محمد134465

438دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيمان عل عبدالرحمن410823

439دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزارا عمر رشيد344527

شةيماء علي محمود11627
440دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن محمدصالح201955 441دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئةزين حسير

442دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىماريا عبدهللا محمود344365

443دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنزيرة حمةسعيد حمةصالح201918

444دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىتازان صابر عبدالكريم504575

445دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروزي صالح محمود552652

446دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىروز اسماعيل محمود344632

447دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشنيار محمد احمد410926



448دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان وهاب صالح134790

فيان محمد علي344344
449دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

450دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىده رون حمةسعيد احمد505255

ن عبدهللا504586 451دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيما حسير

452دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيالن حمةفرج عل134421

ي344574
ى
453دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبيان خالد باق

ن410561 454دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشوخان قهرمان امير

455دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا احمد محمود11617

456دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجنار حمةسليم محمدكريم11616

457دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىبه روا كريم عبدالرحمن410653

458دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىئاوات ابوبكر محمد544738

459دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكواللة كريم محمد505289

460دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهاوزين غفور قادر331571

ن محمد134813 ن حسير 461دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنخشير

462دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىيرسى احمد روستم344664

كولزار صباح علي344405
463دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن محمد517426 464دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنه ما م محمدامير

465دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو عبدهللا محمود410613

466دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىرةواز صالح اوال344371

ن محمود344072 467دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجرو حمه امير

468دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكونا فتاح محمود410943

و سالم محمود343832 469دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهير

ن عزيز احمد505288 470دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشهير

 علي552660
ن 471دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهوار حسير

 احمد517398
ى
472دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىالفة باق

473دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىكاشما عثمان محمود201957

 روستم علي504593
ن 474دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشهير

475دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسارية حسن محمد201995

476دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىجاوان محمد عبدالرحمن552647

477دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنهايت كريم حمة135207

ن محمد201920 478دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشيدا محمد امير

ن11668 نيكا علي محمدامير
479دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

480دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىتارا احمد محمد11582

481دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىسونيا كمال قادر344429

ن515033 482دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىشوخان محمود حسير

483دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىره يان حسن فتاح344178

484دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىماريا عمر رشيد332921

485دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنيكا محمد احمد11626

ن343940 486دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىهه نار عبدهللا حمةامير

باخان علي احمد331851
487دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

488إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة ساالر عل327938

489إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنيسار توفيق عل331189

به روا علي محمود410720
490إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

 علي قادر410492
ن 491إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهيلير

492إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشوة حميد محمود201996

493إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبةهرة صديق صالح11609

494إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىاشاء عبدهللا قادر343823

495إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىفانيا عمر عبدهللا329011

496إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسونيا بكر محمد201915

497إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىلةندة كريم عزيز327790

498إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز عدنان انور331742

499إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىزينو احمد محمد328571



ن غفور قادر329167 500إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشةهير

501إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبه يام دلير احمد505349

502إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىخوشكان فتاح شوكت327893

ن شدار محمود505222 503إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشةهير

رازاو صديق علي330859
504إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

505إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىلنيا دلشاد محمد327782

506إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىجنار نجيم كريم410610

507إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىماريا محمد حسن505378

508إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوز عدالت احمد328062

509إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىلنيا عزيز عبدهللا505357

510إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكةرميان محمد عبدهللا333875

ن134331 ن محمدامير 511إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىلوالو حسير

512إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىجوان انور محمود131614

513إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان رؤوف فرج330781

514إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىالنة صديق توفيق410445

515إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىدرون محمود حمةكريم327048

516إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىلةنيا عمر عبدهللا331905

517إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبه سوز ستار محمد331225

ي حيدر عبدهللا505252
518إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين

519إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبةيام جالل عزيز330649

 علي505379
ن 520إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىموردان حسير

521إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا حمةجان سعيد505363

522إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىروزكار صديق حمةصالح505323

523إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسيوه رفيق توفيق505360

524إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهه ريز رؤوف احمد410567

كاريز حميد علي134893
525إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

526إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشانيا محمد عارف327660

لنيا علي فرج505344
527إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

528إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا نضالدين حسن331536

529إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسحر صديق محمدصالح504378

530إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىالوين كريم عزيز327793

ي202006
ى
531إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىساية امير باق

532إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكةوسةر احمد فتاح327978

533إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىده رون دلشاد محمد515089

مزدة علي احمد544739
534إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

535إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىمزدة عبدالرحمان صالح328611

536إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسحر عباس عزيز330913

537إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىاشاء رفيق فرج134670

538إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشنيار حسن احمد410319

بةروةر محمدعلي حمة202027
539إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

540إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىخةالت عمر عزيز505353

541إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىيرسى رضا حمةعزيز344261

ن حمة330398 542إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىزريوة حسير

543إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزي حيدر صالح343788

درود محمد علي344520
544إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن330679 545إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىروز امير امير

546إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىدرون عبدهللا محمد328553

547إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىروشنا عل سعيد344033

548إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشادان عابد عبدالقادر332081

549إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهناء ابراهيم حسن505370

ن134404 550إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىرانيا جبار محمدامير

551إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىالفة ساالر محمدعل330997



552إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين جبار عل202048

553إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكولشن اسماعيل سعيد505314

554إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكوجر فتاح حمةسعيد505153

رازاو عمر علي326355
555إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

556إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىرةيان عل محمد329152

557إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىالفة ئاري حسن331230

558إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسيوان حمةجان سعيد505369

كوثر محمد محمدعلي328658
559إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

560إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبنار كريم روستم505325

هدية علي قادر327786
561إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

جرا علي محمود505373
562إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

ي حميد علي330705
563إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكابن

564إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوما خالد محمد505372

565إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكويستان مصطفن قادر202002

566إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشارا رحيم محمد344535

زالة محمود علي333965
567إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن504462 568إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىالفة انور حسير

569إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسةحةر جمال صابر131796

570إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىاشين الوند علي327922

571إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىساية محسن عباس11663

572إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسناء كامران محمد505366

573إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنجيبة عبدالكريم مصطفن504466

574إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىزنوير قاسم محمدصالح201939

وان محمود327685 575إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىماردين سير

576إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسيوان عل عبدالقادر516324

ي عطا حسن134820
577إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشيين

تريفة هادي علي326872
578إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

579إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىفينك جالل عزيز327678

580إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىجاوان عبدهللا احمد410391

581إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىفاطمة عبدهللا صالح202035

582إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبهار فتاح حمةسعيد505155

583إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىجاوان محمد داوود132211

584إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنيان ارسالن جبار201924

ان محمد علي331036
ن 585إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

586إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهدى محمد عبدهللا505235

587إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكولشه ن محمد مصطفن328048

588إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىتافكة وهاب بابارسول515048

589إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنيان نريمان صالح344583

590إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهوزان نريمان صالح202024

اريز كريم علي330760
591إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

ن131749 592إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان محمد حسير

ماريا محمد محمدعلي329081
593إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

 علي صالح505377
ن 594إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىريبير

ان احمد محمود328591 ن 595إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

596إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشوشت رشيد محمدصالح11676

قه شه نك جليل علي330777
597إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

598إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىاسودة انور حمةعزيز331013

599إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوز محمود عزيز505200

600إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوما عباس محمود131664

601إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكةزين عباس علي344015

ن فاتح حمةصالح201914 602إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهيلير

603إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىحنان عدنان فتاح328630



604إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنه خشاو بارزان احمد410553

605إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسارا دارا عبدالقادر505320

606إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىهنا عبدالرحمن محمد344550

607إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسعاد عمر احمد131865

608إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىدريا دلشاد محمد331934

609إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنيكا كمال عبدالرحمن505359

610إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبه هار فاتح احمد504351

611إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىئةرمةن جمال محمود505312

تافكة محمد محمدعلي134372
612إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

ي وهاب وجدالدين135237
613إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىخوسر

614إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكلزار مجيد محمد505364

ن فايق حسن505348 615إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىافير

616إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىتارا نضالدين حسن331626

617إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىفرميسك احمد عزيز516344

ن326389 618إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىاشواق حامد حسير

619إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوزان سليمان محمود344623

620إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنركس محمد علي201943

621إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا محمد410472

622إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشاز وال عبدالقادر344507

623إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشيواز عباس محمد504389

دةريا عمر علي331956
624إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

ان فتاح شوكت134547 ن 625إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكير

بنار جمال علي201944
626إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

627إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكولباخ محمد عبدهللا11666

628إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىزريان بارام فرج516203

629إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىباخان ارى احمد410999

630إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىفينك غفور قادر505177

كولزار اسماعيل علي135057
631إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

632إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىماريا عبدالحميد محمود330488

633إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىديدار مهداوي محمد202038

ان عمر احمد131593 634إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسير

ن صباح حمةصالح331158 635إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشه نكير

636إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىاال عبدهللا حسن134802

ن201977 637إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنشميل محمد حسير

ن احمد131714 638إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشهالء امير

639إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىايمان شكوت حسن344112

640إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكوثر عبدالكريم مصطفن505374

هريز والي حمة410968
641إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

كؤ عبدالكريم410700 642إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىكوردوستان شير

643إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىرازاو فاتح احمد344570

644إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىجاوان جمال عبدهللا327671

ن330663 645إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىسوز امير امير

646بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىنرسين رشيد احمد201896

647بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىمهاباد محمود يادكار343935

648بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىميديا عثمان عل11657

649بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىشهال عبدهللا محمود344575

ن محمود344336 650بكالوريوسدربندخان51274السليمانيةأنيىبيمان محمدامير

651دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىصبيحة احمد محمود504533

652دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىنواة نامق محمود202010

روشناه احمد علي517486
653دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيى

654دبلومدربندخان51274السليمانيةأنيىفريحة كريم عبدهللا344547

ميديا علي مح الدين326727
655إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى



656إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىشونم عل عارف333459

جنور علي محمد201983
657إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيى

658إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىبهار حسن محمود516227

659إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىنرسين محمد محمود134663

660إعداديةدربندخان51274السليمانيةأنيىتانيا محمد حسن504553

1دكتوراهكالر51275السليمانيةذكركاوة اسماعيل عبدهللا289620

2ماجستيركالر51275السليمانيةذكرعباس رشيد ولي20085

3ماجستيركالر51275السليمانيةذكركارزان محمود احمد508233

4ماجستيركالر51275السليمانيةذكراكي  فتاح محمد432804

5ماجستيركالر51275السليمانيةذكربارق رشيد محمد120518

6ماجستيركالر51275السليمانيةذكراركان عبدهللا عبدالكريم544462

7ماجستيركالر51275السليمانيةذكرقانع قابيل قاسم508032

8بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرساالر محمود درويش احمد20001

ن365561 9بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرلطيف عبدالرحمان محمدامير

ن اسماعيل120609 10بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد ياسير

11بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنوزاد علي حميد507600

12بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد محمود بهرام363251

ن120713 13بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمود علي محمدامير

14بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركنعان اسماعيل عبدهللا289616

15بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرصالح محمد احمد138499

16بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربرهان احمد صالح383421

ن350130 17بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن حسير

ن383530 18بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرفرهاد محمد امير

19بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرفاضل نريمان سليمان19718

20بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرباسم محمد عبدالقادر433690

21بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكريونس ابراهيم محمد365869

22بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكروسام حسن يونس365962

23بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرصادق اكرام عل289515

ن120634 24بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرقحطان قادر امير

25بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسالم سالم شاكر120536

يف289434 26بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشاخوان جالل شر

ن قادر433720 27بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعمر حسير

28بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرازاد ابراهيم اسماعيل120493

29بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرلقمان محمد عارف433465

30بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرفاتح محمد عبدالرحمن289488

31بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرساالر رحيم شكر120746

32بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد كريم فتاح120660

33بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركوكش ولي علي120601

34بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسوران اكي  ناوخاس19927

35بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرصالح عبدالرحمن مصطفن383409

ن ميكائيل اسماعيل433510 36بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرحسير

37بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراريان فؤاد احمد19357

38بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد علي صابر289493

39بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد مشير صمد433493

40بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن محمد مجيد19974

41بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمريوان صالح حسن120457

42بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراسكندر فتاح محمد383431

وان قادر محمد120955 43بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسير

ن291244 44بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرابراهيم نجم الدين محمدامير

45بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمروان جبار خليل11931

46بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرديار بكر سعيد289426

47بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرحيدر حافظ احمد17969



ن508272 48بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنركس ازاد محمدامير

49بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهونر جالل كاكةعبداله433491

50بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيوا عمر احمد433693

51بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمهدي جالل محمدصديق120717

52بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركاروان بكر محمد289628

53بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرلقمان رحيم كريم120635

54بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرلوزان علي مجيد11933

55بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرصالح مهدي محمدصالح120774

56بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركوران عبدالقادر محمدعلي365263

57بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيوا احمد عزيز18915

58بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراكي  ابراهيم احمد11937

ن120815 59بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد محمد امير

60بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرقارمان صالح حسن433698

ن433453 61بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرناسياو محمد محمدامير

62بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرارام عبدهللا عبدالكريم544456

63بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركوران حسن حسيب120807

64بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهفال علي نوري محمد507904

65بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكررزكار وهاب احمد19050

ن433654 66بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد محمد سمير

67بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسوران محمد حسن138399

68بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرماهر اسماعيل عبدهللا508020

69بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركامران جوامير عبدالرحمن289189

ن احمد507964 70بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركوران حسير

71بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشتيب اكي  ناوخاس20294

72بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرثروة ابراهيم محمد120619

73بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد حمةصالح عبدهللا120533

74بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرجمال عزم محمد19409

75بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركاروان اكرام رشيد138459

76بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراركان غيدان عل138733

77بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن باير صابر120790

78بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد غفار نامق19674

79بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشورش حسن توفيق291259

80بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنياز علي محمود508162

81بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد غريب محمود433466

82بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرارام ابراهيم حسن138408

83بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد حسن محمدعزيز507929

84بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهونر نضالدين نامق20026

85بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراركان صابر شكور433737

ن احمد366086 86بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسوران حسير

87بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرئارام عزم محمد19453

88بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمهدي ولي محمد350394

89بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشبست ولي محمد433553

90بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشكو سيامند حمةصالح138389

91بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشحد محمد سعيد508108

ن قادر120744 92بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهزار حسير

93بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربيشكوت برزان ابراهيم289445

94بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنياز محمد اسماعيل120734

95بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكردلشاد مدحت محمد289494

96بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهونةر عمر محمود120801

يف120467 97بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركارزان محمد محمدشر

98بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيوا محمد صالح432679

99بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراكرم محمدحسن رشيد19212



100بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسامان مولود محمد17951

101بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسيوان محمد حميد120650

102بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرارام حسن كريم20099

103بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسومار خليل محمد433480

104بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنوزاد حمه علي محمد120751

105بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراراز محمد محمود18151

106بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد كريم حميد433572

107بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهفال رشيد مامه خان383403

108بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركاروان نعمت خواكرم365839

زاد محمد مجيد19866 109دبلومكالر51275السليمانيةذكرشير

110دبلومكالر51275السليمانيةذكركاوة ابراهيم محمود507961

ن صبح508300 111دبلومكالر51275السليمانيةذكرقحطان حسير

ن محمد عل خليفة11929 112دبلومكالر51275السليمانيةذكرحسير

113دبلومكالر51275السليمانيةذكرحسن قادر علي289601

114دبلومكالر51275السليمانيةذكرهه ردي لطيف محمد507117

115دبلومكالر51275السليمانيةذكراحمد حسن عبدل11944

116دبلومكالر51275السليمانيةذكربوال عاصي عبيد11975

117دبلومكالر51275السليمانيةذكرسالم جمال ستار289701

ن محمد365059 118دبلومكالر51275السليمانيةذكرشورش حسير

119دبلومكالر51275السليمانيةذكرعادل محمود محمد120655

120دبلومكالر51275السليمانيةذكرمريوان محمد احمد120789

121دبلومكالر51275السليمانيةذكرعاصي صالح وحيد120615

ن عبدالقادر11911 122دبلومكالر51275السليمانيةذكرهيوا حمةامير

123دبلومكالر51275السليمانيةذكرساالر عل محمد120793

124دبلومكالر51275السليمانيةذكرجاالك رستم محمود544469

125دبلومكالر51275السليمانيةذكراكو جبار محمد433459

126دبلومكالر51275السليمانيةذكربرهان محمد فرج289207

127دبلومكالر51275السليمانيةذكرعماد حسيب نوري508209

128دبلومكالر51275السليمانيةذكرمصطفن محمد مولود120566

129دبلومكالر51275السليمانيةذكرمحمد حبيب محمد289537

130دبلومكالر51275السليمانيةذكركوران توفيق محمد365633

ن433421 131دبلومكالر51275السليمانيةذكردارةوان احمد حسير

132دبلومكالر51275السليمانيةذكرامير صابر زمان366208

133دبلومكالر51275السليمانيةذكردلشاد علي احمد120487

134دبلومكالر51275السليمانيةذكرخالد اسكندر علي120822

135دبلومكالر51275السليمانيةذكرنياز محمد محمود432779

136دبلومكالر51275السليمانيةذكرعلي عمر شاسوار350326

137دبلومكالر51275السليمانيةذكرازاد عبدالقادر محمدعلي365338

وان نوري رشيد508155 138دبلومكالر51275السليمانيةذكرسير

139دبلومكالر51275السليمانيةذكرجيا طه سعيد433443

140دبلومكالر51275السليمانيةذكرعدنان عمر عثمان291243

141دبلومكالر51275السليمانيةذكرمريوان عبدهللا ابراهيم366182

142دبلومكالر51275السليمانيةذكراراز حسن سليمان120850

143دبلومكالر51275السليمانيةذكرطه جاسم حمادي20237

ن120630 144دبلومكالر51275السليمانيةذكرخليل ابراهيم سمير

145دبلومكالر51275السليمانيةذكرشجل محي الدين نوري18505

146دبلومكالر51275السليمانيةذكربختيار وهاب احمد11966

147دبلومكالر51275السليمانيةذكرمحمد عدنان علي432678

148دبلومكالر51275السليمانيةذكرمؤيد محمد رشيد138686

ن291267 149دبلومكالر51275السليمانيةذكرجالل ادهم حسير

150دبلومكالر51275السليمانيةذكرديار محمد اسماعيل18353

151دبلومكالر51275السليمانيةذكرشبست رحيم علي383416



152دبلومكالر51275السليمانيةذكررزكار حسن علي اصغر433482

153دبلومكالر51275السليمانيةذكرشجل جمال عبدالقادر507991

154دبلومكالر51275السليمانيةذكرحسن خليل ابراهيم507619

155دبلومكالر51275السليمانيةذكركويستان عمر صابر383412

156دبلومكالر51275السليمانيةذكرشدار محمد عمر289190

وان صالح حميد120848 157دبلومكالر51275السليمانيةذكرسير

158دبلومكالر51275السليمانيةذكرساالر محمدصالح رحيم19385

وان فائق حسن120788 159دبلومكالر51275السليمانيةذكرنوشير

160دبلومكالر51275السليمانيةذكرحيدر جالل ستار120644

161دبلومكالر51275السليمانيةذكرمحمد عادل علي433685

162دبلومكالر51275السليمانيةذكرعلي يدهللا عبدهللا120582

163دبلومكالر51275السليمانيةذكراميد صالح قادر19906

164دبلومكالر51275السليمانيةذكراكو فاضل وهاب433652

165دبلومكالر51275السليمانيةذكررزكار جميل مدحت120700

166دبلومكالر51275السليمانيةذكرهيمن بكر صديق349635

167دبلومكالر51275السليمانيةذكررزكار سعيد مجيد120564

168دبلومكالر51275السليمانيةذكرشاهو محمد علي291248

169دبلومكالر51275السليمانيةذكرعلي محمد علي507942

ن عبدالرحمن محمود19877 170إعداديةكالر51275السليمانيةذكرحسير

171إعداديةكالر51275السليمانيةذكركامران محمود محمد120812

زاد نجم علي120497 172إعداديةكالر51275السليمانيةذكرشير

ن508087 173إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعثمان علي حسير

ن احمد120819 174إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعباس ياسير

ش جالل نريمان508254 175إعداديةكالر51275السليمانيةذكرهير

ن عبدالرحمن350443  حسير
176إعداديةكالر51275السليمانيةذكرجيين

177إعداديةكالر51275السليمانيةذكرهيوا مصطفن عثمان120676

1ماجستيركالر51275السليمانيةذكرسامان اسماعيل علي433432

2ماجستيركالر51275السليمانيةذكرهاوار كريم حميد433579

3بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكررةوةند احمد محمد120514

ن عبدالرحمن19894 4بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرجيوار حسير

5بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرزانا محسن فرحان433517

6بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشمال محمد عبدهللا18121

7بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهةلشو محمد علي291263

8بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد سيامن جعفر364891

9بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد مصطفن عزيز433674

10بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركريم حسن يونس120621

11بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركارزان عمر علي289430

12بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربةرهةم صالح محمد383428

13بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد حيدر اكي 552416

د جمال محمد363423 14بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرني 

15بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد علي محمد507890

ن احمد432798 16بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركاروان حسير

17بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد كاظم نادر120690

18بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد هالل محمد433631

ن433430 و عباس حسير 19بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربيرسر

20بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرقيوان طه كريم350162

21بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد رؤوف سعيد120737

22بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن مصطفن عزيز366011

23بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربختيار كريم عزيز508338

24بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشعبان عثمان محمد365989

25بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربالل عمر علي507621

26بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربةيوةند عبدالرحمن نريمان120528



27بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربرزان عادل علي19178

28بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد نورى سعيد120578

29بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكريوسف محمود محمد289549

ي366156
30بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشكوت علي ففى

31بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد كاوه علي19313

32بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرحكم فاضل رحيم432694

33بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشيالن عزيز حمةغريب289460

34بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرطه محمود احمد365622

 غضبان مغير365484
35بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمصطفن

36بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسلمان عثمان عل363491

ن محمد432731 37بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن حسير

38بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن علي حمةغريب433492

39بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشمال حبيب عبدهللا120845

40بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربيخال احمد خضن507981

فان علي محمد507546 41بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنجير

42بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد محمد رشيد433734

43بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعبدهللا محمد غريب433502

44بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد عمر رشيد433645

ان وال حسن432821 45بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمير

46بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرريبوار اكي  محمد433667

47بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسيفر محمد مجيد508139

48بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهاوار جمال فتاح508130

49بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرايوب برزان رفعت365948

50بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرجاسم محمد محمود18376

51بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشاالو حكيم محمد366059

52بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراالن غازي علي291236

53بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربرهان محمد غفور289532

54بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرديار بكر عبدالقادر433712

55بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرحمزة علي عزيم508332

56بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسواره جليل عارف433487

57بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربزار عبدالقادر محمدعلي366217

58بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشمد صباح عزيز291241

59بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعبدالوهاب عبدالواحد فاتح291235

ش عبدهللا عبدالكريم120752 60بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهير

61بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن محمدسعيد عبدهللا289453

62بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركيوان جوهر قهرمان507575

63بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربيوه ند فتح هللا شمس هللا120764

64بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد شكوت محمود433473

65بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهونر عمر احمد289446

66بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد نظامالدين كوخة508241

67بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد كريم محمد433456

68بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد عثمان سليمان433586

69بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركامران انور حمةصالح175581

70بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد عزيز كريم366201

71بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن محمد محمود19585

72بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركاروان حسن كرم20048

73بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد جليل احمد433454

74بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعلي حسن عل507914

ن21333 75بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد بكر محمدامير

76بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربرزان عبدالقادر محمد289499

77بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرصباح فاضل رحيم365731

78بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعبدهللا حمةنجيب حمةصالح433769



79بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراراز حسن كريم120603

80بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرريباز احمد محمود365896

81بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن لقمان محمود433488

ن120684 82بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهردي احمد حسير

83بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرنزار جميل مدحت289547

84بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكردياكو احمد محمد289193

ن366047 85بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشيماء عسكر سمير

ن120453 86بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرديار محمد حسير

87بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكررةنجبةر كامران عزيز289197

88بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركوران محمد حمةفرج289412

ن433655 89بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرارام هدايت امير

90بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد حميد علي289409

91بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركاوة كامةران محمود291261

ش نوزاد فريق289559 92بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهير

93بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرارام حمة فرج433677

94بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكريحير وهاب عبدالكريم20257

95بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد فاضل رحيم433707

96بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعمر محمد مجيد11924

97بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسامان رحيم توفيق433595

98بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد حسن محمدعزيز507935

99بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد حبيب289708

100بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد حميد حسن433633

101بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرعمر رشيد حمةفرج383401

102بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرهيمن صالح حميد289525

103بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركرميان عمر صابر289475

104بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسيوان نوزاد علي120763

105بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرشاخوان حسن محمدعلي507604

106بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرامجد محمود حاج  احمد291262

107بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمريوان عمر صابر289479

108بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرريبوار شكر محمد508149

109بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكربالل شاكر عبد432827

110بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرسازكار عبدالرحمن نريمان120527

111بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرمحمد جبار حكيم365158

112بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراحمد مناف غضبان365358

113دبلومكالر51275السليمانيةذكرعرفان محمود مبارك507570

كو محمد علي433746 114دبلومكالر51275السليمانيةذكرشير

115دبلومكالر51275السليمانيةذكرعلي والي رشيد433729

116دبلومكالر51275السليمانيةذكرخالد جمال محمود120561

117دبلومكالر51275السليمانيةذكرهونر انور محمد120748

118دبلومكالر51275السليمانيةذكركارزان ابراهيم محمود433718

119دبلومكالر51275السليمانيةذكرهاوزين احمد صالح120521

ن365300 120دبلومكالر51275السليمانيةذكرفؤاد عبدالرحمن محمدامير

121دبلومكالر51275السليمانيةذكرجيا مصطفن عثمان120732

122دبلومكالر51275السليمانيةذكرماهر محمد كريم433507

123دبلومكالر51275السليمانيةذكرمحمد عيىس موس19091

ن غالب حسن433732 124دبلومكالر51275السليمانيةذكرتحسير

125دبلومكالر51275السليمانيةذكروليد سعيد فتاح120702

زا شاه واز120253 126دبلومكالر51275السليمانيةذكرصالح مير

127دبلومكالر51275السليمانيةذكرسامان محمد محمدعزيز433648

128دبلومكالر51275السليمانيةذكرعمر احمد رشيد433589

ن120704 129دبلومكالر51275السليمانيةذكريادكار صالح حسير

130دبلومكالر51275السليمانيةذكرازاد عمر عل433731



ان عثمان حمةعلي289404 131دبلومكالر51275السليمانيةذكرمير

132دبلومكالر51275السليمانيةذكراميد محمدصالح عبدهللا289452

133دبلومكالر51275السليمانيةذكرنوزاد ولي صالح289721

134دبلومكالر51275السليمانيةذكردابان علي حمةكريم19425

135دبلومكالر51275السليمانيةذكربيوند عاصي عثمان508277

136دبلومكالر51275السليمانيةذكرراويز محمد علي11981

137دبلومكالر51275السليمانيةذكرأوميد صالح عبدالكريم289184

138دبلومكالر51275السليمانيةذكربالل محمد عبدهللا363384

139دبلومكالر51275السليمانيةذكرديرين زيدان عبدالقادر291245

140دبلومكالر51275السليمانيةذكرشورش عمر محمد433755

141دبلومكالر51275السليمانيةذكرمحمد ابراهيم رشيد138537

142دبلومكالر51275السليمانيةذكراكو جمال محمد365909

143دبلومكالر51275السليمانيةذكركوشت ابراهيم عبدالكريم433744

144دبلومكالر51275السليمانيةذكرمحمد اسماعيل احمد289497

145دبلومكالر51275السليمانيةذكرهاوكار محمد عبدالرحمن544477

146دبلومكالر51275السليمانيةذكرهاوكار رزكار عبدهللا508328

147دبلومكالر51275السليمانيةذكرعلي محمد علي11961

ن433499 148دبلومكالر51275السليمانيةذكرشهاب احمد حسير

149إعداديةكالر51275السليمانيةذكرايوب محمد سليمان20136

150إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعمر جبار جوهر120918

ن محمدصالح433735 151إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد ياسير

152إعداديةكالر51275السليمانيةذكراحمد نجم صالح120931

وان جسور عبدهللا363732 153إعداديةكالر51275السليمانيةذكرشير

154إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعلي حسن محمدرشيد507282

155إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعلي عثمان حسن291258

156إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد بكر صالح138667

157إعداديةكالر51275السليمانيةذكربيستون نورالدين عمر120852

158إعداديةكالر51275السليمانيةذكرادريس محمد قادر137403

159إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد عثمان محمد363353

160إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد عثمان حسن120626

ن544474 161إعداديةكالر51275السليمانيةذكريونس طه حمةامير

162إعداديةكالر51275السليمانيةذكريوسف رشيد عزت289505

ن433704 163إعداديةكالر51275السليمانيةذكربيوةند دلشاد محمدامير

164إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد فاتح محمد365611

165إعداديةكالر51275السليمانيةذكرشادان انور محمد507393

166إعداديةكالر51275السليمانيةذكرزمناكو عاصي محمد507167

167إعداديةكالر51275السليمانيةذكرايوب مجيد سعيد138758

168إعداديةكالر51275السليمانيةذكرهيثم مظهر مفيد291242

169إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد برهان محمد120883

170إعداديةكالر51275السليمانيةذكربريار فتاح محمد120983

171إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد عباس عل433691

172إعداديةكالر51275السليمانيةذكرايوب هزار علي291252

173إعداديةكالر51275السليمانيةذكرخالد عمر انور120605

وان عبدهللا432724 174إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد شير

175إعداديةكالر51275السليمانيةذكراحمد ازاد احمد552778

176إعداديةكالر51275السليمانيةذكرشفان محمد جوهر120784

177إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعبدهللا مجيد خلف433681

178إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد صالحالدين قادر138639

179إعداديةكالر51275السليمانيةذكركارزان نامق روستم289727

ن120698 180إعداديةكالر51275السليمانيةذكركوزين ناسيار حسير

ن364869 181إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد حسن حسير

182إعداديةكالر51275السليمانيةذكراراز فاضل عبدالكريم544460



 محمدعلي291249
ن 183إعداديةكالر51275السليمانيةذكرايوب محمدامير

184إعداديةكالر51275السليمانيةذكرشاخوان غالي محمد432842

185إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعامر قاسم قهرمان289503

ن120881 186إعداديةكالر51275السليمانيةذكرسنكر حسن حسير

187إعداديةكالر51275السليمانيةذكراركان عمر علي289432

188إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعمر نضال حامد138381

189إعداديةكالر51275السليمانيةذكراحمد شكر محمد432701

190إعداديةكالر51275السليمانيةذكرعيىس جمال محمود120558

191إعداديةكالر51275السليمانيةذكرسواره علي محمود120919

192إعداديةكالر51275السليمانيةذكرجمعة فريق سليمان291237

193إعداديةكالر51275السليمانيةذكرشكار احمد محمد433483

وان ستار120739 194إعداديةكالر51275السليمانيةذكرئارام سير

195إعداديةكالر51275السليمانيةذكرديار رمضان علي11970

وان ستار291256 196إعداديةكالر51275السليمانيةذكراكام سير

197إعداديةكالر51275السليمانيةذكرمحمد ابراهيم علي120876

ن289573 198إعداديةكالر51275السليمانيةذكرحسن محمد حسير

199إعداديةكالر51275السليمانيةذكرجون محمد قادر363316

200إعداديةكالر51275السليمانيةذكربالل جمعة علي120879

201إعداديةكالر51275السليمانيةذكربالل احمد عبدالكريم120833

202بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكرخبات رشيد احمد507514

203بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكراميد حسن كرم433428

204بكالوريوسكالر51275السليمانيةذكركوران حبيب محمدغريب138438

كويان هزار علي291254
1ماجستيركالر51275السليمانيةأنيى

2بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسارا عادل عدنان11952

3بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىساز محمد جبار289622

4بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىديالن نوزاد مامةخان120830

5بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدليفان جليل عبدالكريم18011

ن120482 6بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجنان قادر امير

7بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبروين محمد محىالدين507994

8بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجوان عبدهللا زوراب138571

9بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىخوشناو اكي  ناوخاس120796

10بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىميعاد مولود حسن433562

و فائق نامق508294 11بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهير

12بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجوانة عثمان محي الدين120570

13بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبخشان محمد جوهر120783

14بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاوت محمد رسول120719

ن433563 15بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىازين ابراهيم سمير

سهام علي مالناوخاص20165
16بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

ن عبدالقادر349702 17بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزيان حمةامير

زا120740 18بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىفاطمة عبداللطيف مير

19بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكزال كريم خورشيد432717

ن120814 و احمد محمدامير 20بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهير

ن383548 ين محمد امير 21بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشير

22بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىحليمة محمد وهاب120554

23بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبيخال عمر عبدهللا291266

دنيا احمد علي120627
24بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

جوان ولي عبدالرحمن339325
25بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

ن قهرمان507251 26بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدلسوز امير

27بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبيداء قاسم غفور18036

28بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتريفة واحد كريم289724

29بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبهار احمد عزيز433479

30بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبناز محمد رؤوف433414



31بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاال رمضان خضن120902

32بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدريا قانع احمد19110

33بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهناء ابراهيم سليمان508038

34بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنيان كريم محمد289443

35بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىازاد حمة فرج383420

36بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنجالء جليل خليل120724

زيان عبدالقادر محمدعلي365848
37بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

ن120935 38بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدموع عدنان حسير

39بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشنو لطيف احمد120816

40بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىئاال فتاح محمود120671

41بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتارا هدايت حميد289427

42بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكشه شدار ففى محمد18443

43بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاواز جمال محمود120768

44بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزيان فيصل ساالر289691

فريدة رشيد ولي19244
45بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

46بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدلسوز عبدالرحمن قادر433736

47بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسةركول احمد محمد120673

48بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهيفاء مجيد كريم19816

49بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاخالص عزيز مرادمايخان20277

50بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىروزان جمال محمد120767

51بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنرسين سعيد صوفيعلي508058

52بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىريزان محمد عبدهللا21305

53بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجنت نوزاد مامةخان19952

54بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسارا حاتم كريم433709

55بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاالن حكيم محمد366034

فروزان علي حسن138612
56بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

57بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىالهام كمال محمدفرج19374

58بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىخوراسان محمود ابراهيم433523

خانم رشيد ولي19261
59بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

60بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسحر صالح كريم19637

61بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدريا احمد محمد120677

62بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىايمان غفار نامق19700

63بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسنور عمر محمد11939

ن احمد محمد19137 64بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافير

ان نجم صالح120705 65دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسير

ية عمر سعيد289593 66دبلومكالر51275السليمانيةأنيىصي 

مزده حسن علي433504
67دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

68دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسوسن محمد حسن508042

69دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخبات عبدالرحمن محمد365389

70دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشيماء هشام محمد433508

71دبلومكالر51275السليمانيةأنيىديمن حميد كريم433521

ن11927 72دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيمان محمود حسير

ن291257 73دبلومكالر51275السليمانيةأنيىفاطمه محمد امير

74دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسازكار صالح حسن291238

75دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزيان مصطفن محمد508196

76دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيان مصطفن محمد544464

77دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخندة فاضل فرج120831

78دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشوة فتح هللا عزيز11941

79دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنوب  هار فرحان رحمان433460

80دبلومكالر51275السليمانيةأنيىمهاباد احمد عزيز19287

ن فائق رحيم11942 مير 81دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشر

ساكار حامي ابراهيم432784
82دبلومكالر51275السليمانيةأنيى



83دبلومكالر51275السليمانيةأنيىالهام ابراهيم حسن120501

شنو رحيم علي289406
84دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

 علي289437
ن 85دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشهال حسير

86دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنبات محمد جمعه120657

شكول محمد علي433739
87دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

88دبلومكالر51275السليمانيةأنيىارمن يحير حسن433495

تارا عمر علي120469
89دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

90دبلومكالر51275السليمانيةأنيىحالو قادر رشيد120612

91دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجيا محمود درويش289462

92دبلومكالر51275السليمانيةأنيىأال محمد حسن11979

93دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيشتمان نامق رستم289589

ن21316 94دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهتاو ساالر حسير

95دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشيماء عبدالكريم احمد508116

96دبلومكالر51275السليمانيةأنيىازين محمود جوهر120680

97دبلومكالر51275السليمانيةأنيىليل احمد عبدالقادر11926

98دبلومكالر51275السليمانيةأنيىلميعة عل مالناوخاس18414

 حسن عبدلي120548
99دبلومكالر51275السليمانيةأنيىاخيى

100دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزيان سعيد عبدالرحمن11935

ارزو حميد علي349723
101دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

خديجة محمد علي289439
102دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ن120526 كوردستان علي سمير
103دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

104دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكويستان فاضل حميد19162

105دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيخال صالح احمد433446

106دبلومكالر51275السليمانيةأنيىماوات مشير صمد433496

ن عبدالقادر507974 107دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهميال حمةامير

108دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشيماء عبدالرحمن فتاح544467

109دبلومكالر51275السليمانيةأنيىساكار عبدالرحمن نريمان120525

دختورة حسن عبدلي120545
110دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

111دبلومكالر51275السليمانيةأنيىاوات حسن داود508001

112دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشنو فخرالدين كريم20110

113دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبهار محمد مجيد19069

114دبلومكالر51275السليمانيةأنيىحبيبة فائق حمة507277

و زيرو حمد433485 115دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهير

116دبلومكالر51275السليمانيةأنيىدريا محمود درويش289715

117دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزينب عبدالقادر عبدالكريم432831

118دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشهال عثمان محمدصالح291264

ين عمر علي508145 شير
119دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

120دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهتاو عبدهللا عبدالرحيم138697

121دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسوالف عل عباس433680

122دبلومكالر51275السليمانيةأنيىافان كامةران محمود120173

123دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكوثر حسن محمد433417

124دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشادان عبدالخالق كريم120597

امل رشيد ولي19200
125دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ن غالم عبدهللا120596 126دبلومكالر51275السليمانيةأنيىئه فير

127دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيخال عباس علي11945

سوزان عزيز مرادعلي433450
128دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

و حسن كريم433660 129دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهير

130دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشتل عبدالسالم محمدصديق11955

ن19651 131دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشانو ابوبكر محمدامير

132دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشوخان عمر كريم120692

133دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجيا خليل محمد289704

134دبلومكالر51275السليمانيةأنيىاريفان محمد مجيد289542



تولة هزار علي291253
135دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

136دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجاوان عبدالخالق كريم366108

زيان علي محمود289459
137دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ن فرج20123 138دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيكار حسير

و ازاد احمد365319 139دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهير

140دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهازة شهاب احمد120682

ين زوراب عزيز366190 141دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشر

142إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدموع مهدي عيدان18480

ين حسن رستم383543 143إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشير

ن507977 144إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهيفاء عمر امير

145إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشوة محمد عبدهللا432808

ين احمد سايخان507907 146إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشير

147إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبفراو اكي  ناوخاس120797

1بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزريان بكر محمد289650

2بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشوخان خليل سليمان350217

3بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىفينك احمد محمد366099

بيمان ولي علي433448
4بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

5بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمهربان محمد ابراهيم433715

6بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدرون اسماعيل محمود365187

7بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهاوناز صالح كريم19626

يف291251 8بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشوة جالل شر

9بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشوان محمد قادر365537

10بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسوالف حسن محمد433684

11بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىماوات جبار حكيم365139

12بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهاوزين عمر محمد349610

13بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبيمان قادر احمد18221

14بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدريا نجاح حسن365213

15بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكيهان محمد مجيد289657

16بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجوان جليل عبدالكريم17992

17بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىميديا شكر محمد433490

18بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىخيال محمد خان142917

وان عبدهللا432704 19بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنيان شير

ن120960 20بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجرو صالح حسير

21بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىريناس حسن قادر289604

22بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنيان خليل ابراهيم433551

23بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجرو انور علوان433498

24بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىليان ادريس عبدالمحمد433659

25بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشهال محمد محمود507292

وان عبدهللا432708 ي شير
26بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكابن

و برزان رفعت365936 27بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهير

28بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىفينك محمد محمود432748

29بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىحالو صالح عبدالكريم289180

30بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىخيال محمد حمةفرج433695

31بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجوان محمد محمود289528

32بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبرزة فاضل محمد120537

33بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشنو قابيل قاسم433725

34بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشنو عل محمود365431

ن رشيد كريم289457 35بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنرمير

36بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهاوزين محمد عباس365646

37بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمزدة عبدالرحمان حمةرشيد21293

38بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجنور روستم محمد366147

39بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهاوزين عمر محمد433759



40بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزريان احمد عبدالكريم120843

41بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدلنيا فاضل رحيم365573

42بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسوالف قابيل قاسم433722

ازين محمد علي11964
43بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

ي مضن شاهواز383406
44بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشيين

45بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاال حكيم محمد366076

46بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبيكرد عثمان محمدسعيد433519

47بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزيان جواد كريم507219

48بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمهاباد قادر عزيز120640

49بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاشاء خورشيد محمد289659

50بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتانيا حسن محمدرشيد508321

51بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىرازاو عزيز محمد120775

52بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنةمام فريق سليمان120461

سعدة علي محمد289693
53بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

ن حميد عزيز507967 54بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهيفير

55بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكوثر سوران حمةصالح289408

56بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزينو احمد ابراهيم289518

57بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمهاباد محمود محمد120648

58بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزينب عمر كريم365699

59بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهازان كريم حسن120806

60بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاال محمد قادر433642

61بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشيماء عمر محمود289581

62بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسوما عثمان حسن289448

63بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاشنا جليل حبيب120623

افان محمد علي120511
64بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

65بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىئاشيى رشيد محمد289608

66بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشيين شدار محمدصالح508124

67بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشادمان وليد محمد289496

از محمد علي365928 شير
68بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

69بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسوزان عبدهللا محمد365586

70بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبروين ابراهيم عبدالكريم365040

71بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسمية صالح كريم365770

ن حمةصالح432710 72بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكوجر ياسير

73بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهاوزين مهدي فتاح433441

ن11908 74بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشيالن بكر محمدامير

75بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىديالن محمدنافع صابر507923

76بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبانة سالم احمد508174

ة سعيد ابوبكر120667 77بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمنير

78بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسارا مصطفن عباس507378

يف291250 79بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسلوى جالل شر

80بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكونا ابراهيم احمد289587

ن عل احمد433475 81بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنرمير

82بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىريناس صالح كريم19596

و لطيف احمد120508 83بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهير

شيدا محمد علي365916
84بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

باديان كامران علي433749
85بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

بيمان علي محمد433565
86بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

87بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىيرسى محمد محمدصالح120715

88بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنياز محمدرؤوف بابارسول433435

89بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزيان جالل عبدالجبار433526

90بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاشاء كنعان زيدان433753

91بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىباخان حسن احمد432753



92بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاال نظامالدين كوخة508315

93بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاال باهر محمد120982

94بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىازين شكر محمد433471

95بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسارا اكي  رحيم433713

96بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىفينا صالح جميل120727

97بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجاوان بكر صالح433476

98بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزريان عمر حمةصالح433656

99بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتابان جالل محمد433514

100بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسيفانة فريق مدحت120756

ن365808 101بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىريما حسن محمدامير

102بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكوالن محمد عبدهللا365114

103بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشانو ستار محمود544475

ن نارص365598 104بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىفاطمة حسير

105بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافان محمد رشيد433641

106بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبروين عمر احمد289203

107بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسارا محمد عبدهللا19021

باخان عثمان حمةعلي289216
108بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

109بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنيان نامق محمد507544

110بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمهربان احمد محمد291260

ن432736 111بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشنيار محمدسعيد امير

يف289485 112بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىفيان جالل شر

113بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىجاوان جالل رشيد508223

114بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىئافان حسن حسيب507953

115بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىالنة خليل عادل433484

116بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنيكا ساالر محمود507895

جوان غالي محمدعلي433486
117بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

118بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاويزان عادل كريم433666

ن اسماعيل رحيم120576 119بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافير

120بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمزدة محمد فرمان364996

ي حسن حسيب120805 121بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبير

122بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتارا اكي  رحيم365882

123بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىخةندة محمد عبدهللا433643

124بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكزان كاوة عبدالكريم19497

ن كريم حميد433568 125بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافير

ن508220 126بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكوثر قحطان حسير

127بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتةالر شهاب احمد120708

128بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىريواز عثمان احمد365817

ي محمد جهانكير433440
129بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهيفن

بيام علي محمدحسن507598
130بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

131بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافان جالل ستار20017

132بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزيلةمو وهاب احمد433741

خةندة كاوه علي120591
133بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

134بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبيام باهر محمد120608

135بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبناز شود محمدصالح289483

136بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىئاسيا ابراهيم عبدهللا432837

137بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسيوة ابراهيم كريم433426

138بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىمهربان محمد محمود507946

139بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىروزة دارا رشيد120736

ن فريق سليمان289535 140بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنرمير

141بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهدى عبدالواحد فاتح20199

142بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىنادية اكرام عل289510

143بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىليل حسن رسول365284



ن289700 144بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكوثر محمد محمدامير

145بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىتارا اسماعيل محمود433763

146بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىريزين احمد محمود364985

وان عبداللة432795 147بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسارا شير

ن432683 148بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزيال جالل حسير

149بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبناز عثمان احمد365831

150بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاشنا احمد عبدالقادر18977

151بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىدنيا جالل كاكةعبدهللا433700

152بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاشنا حكيم محمد291246

153بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشوة عبدالرحمن حمةرشيد21279

154بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىديكان كامران عزيز433628

 محمد علي433458
ن 155بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافير

156بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا عزيز363792

157بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاال خليل قادر20060

158بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىايمان عثمان هادي120730

159بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبرشنك عمر محمد349594

ن حسن349738 160بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىبري حسير

ديرين علي ابراهيم507615
161بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيى

162بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىايمان جالل ستار366177

163بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىئاشنا احمد محمد120809

164بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىافان احمد عبدالقادر365236

165بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىهاوزين نامق رحيم289614

ن احمد محمود365758 166بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىسولير

167بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىاية غفور محمد508249

168بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىئاشنا محمد احمد433635

169بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىشيواز صالح كريم11934

170دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشيماء هيدايت احمد365980

ن فتاح كريم289212 171دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنازةنير

سازان فاضل علي364906
172دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ن365795 173دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجيابان حسن محمدامير

174دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشوخان عبدالقادر مجيد365090

ن محمد433580 175دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشنو حسير

176دبلومكالر51275السليمانيةأنيىداستان لوقمان رشيد508308

177دبلومكالر51275السليمانيةأنيىفيان مولود محمد20075

178دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجاوان اميد عبدالقادر11930

ن عبدالرحمن19829 179دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسونيا حسير

180دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخةيال عبدهللا رحيم120530

181دبلومكالر51275السليمانيةأنيىئاواز حسن محمدعزيز432846

182دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهاللة لطيف احمد363542

183دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسيما عباس محمد432686

184دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبوكان مريوان رشيد364917

185دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجاوان خورشيد احمد365011

186دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخوراسان جالل رشيد508186

187دبلومكالر51275السليمانيةأنيىازين عمر محمد432696

سارا عمر علي120474
188دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

189دبلومكالر51275السليمانيةأنيىريان فاتح محمد289487

زا120539 190دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشلير هداية مير

191دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبناز محمد عل120803

192دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيكرد عمر صالح289187

193دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزينو فخرالدين كريم508205

194دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبرزين محمود محمد433646

195دبلومكالر51275السليمانيةأنيىدنيا محمود محمد507919



ن عزيز433728 196دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكشاو حسير

197دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهناء مجيد حمةفرج432693

198دبلومكالر51275السليمانيةأنيىدنيا جوهر قهرمان507531

ى كريم فرمان289467 199دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكي 

200دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشهرية رشيد محمد120856

201دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشوخان فتاح محمد120628

رةيان علي حمةغريب433461
202دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

203دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبري  هان محمد مجيد365781

ن حمةصالح552410 204دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهيوا حسير

205دبلومكالر51275السليمانيةأنيىئاال صالح عبدالكريم289177

206دبلومكالر51275السليمانيةأنيىساكار رضا محمود289553

207دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكونا خليل قادر120967

ن اسماعيل507984 208دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيداء ياسير

209دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشادان عبدهللا رشيد363604

210دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخالت توفيق محمد138704

ن120585 211دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزيان كريم امير

ة سعيد ابوبكر120669 212دبلومكالر51275السليمانيةأنيىامير

خيال احمد علي432836
213دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ن احمد433528 214دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكزال حسير

215دبلومكالر51275السليمانيةأنيىديكان احمد محمد363335

216دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيان جمال ابراهيم19737

217دبلومكالر51275السليمانيةأنيىاوات عاصي عبيد120798

218دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيان عاصي محمد365526

219دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخرامان محمود ابراهيم383426

220دبلومكالر51275السليمانيةأنيىروخوش عباس رحيم120639

ن رنكار ابراهيم544504 221دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهيفير

خان120271 222دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزيان نوري شير

223دبلومكالر51275السليمانيةأنيىايمان اسعد فرج120523

224دبلومكالر51275السليمانيةأنيىماردين عاصي عثمان507601

بيكرد غالي محمد433658
225دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

و عيىس موس18949 226دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهير

227دبلومكالر51275السليمانيةأنيىداليا شدار رشيد120587

228دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهةاللة رمضان شاهواز120759

229دبلومكالر51275السليمانيةأنيىفريشتة احمد حسن552414

ن محمود انور289481 230دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكةشبير

ن120651 231دبلومكالر51275السليمانيةأنيىمهاباد عمر حسير

232دبلومكالر51275السليمانيةأنيىدليا عمر عبدالقادر365474

ن289615 233دبلومكالر51275السليمانيةأنيىديالن جالل حسير

234دبلومكالر51275السليمانيةأنيىخيابان ناصح حمةسعيد120810

235دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكالرا حسام جمال544471

236دبلومكالر51275السليمانيةأنيىديالن محمد جوهر120846

237دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيكار احمد رشيد120593

238دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشاناز رحيم كريم507897

239دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزريان سالم حمةصالح508291

240دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهوميلة قادر مجيد433452

 والي عزيز433489
ن 241دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشهير

242دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبرزين احمد كريم508075

243دبلومكالر51275السليمانيةأنيىبيمان عباس رحيم364932

ن289696 244دبلومكالر51275السليمانيةأنيىروشنا محمد محمدامير

245دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجوان عبدهللا صالح433444

246دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشادية جبار جوهر364972

247دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكزال حبيب عبدهللا120811



248دبلومكالر51275السليمانيةأنيىمزدة مجيد حسن433544

249دبلومكالر51275السليمانيةأنيىليفار ازاد عمر349853

250دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجوان مصطفن عثمان289624

ة احمد توفيق120575 251دبلومكالر51275السليمانيةأنيىاستير

و فرهاد محمد120772 252دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهير

253دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزريان رشيد حمةفرج120573

شيان علي جبار433468
254دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

255دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهيفاء ابراهيم رضا507901

شلير عزيز مرادعلي289544
256دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ن507617 257دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكويان ساالر حسير

258دبلومكالر51275السليمانيةأنيىباخان احمد محمد433412

259دبلومكالر51275السليمانيةأنيىريزوان عاصي عبيد120800

سعادة محمدسعيد علي433478
260دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

261دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسونيا شدار محمدصالح120939

262دبلومكالر51275السليمانيةأنيىباخان محمد محمدعزيز365748

263دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيان محمدنافع صابر508080

264دبلومكالر51275السليمانيةأنيىسوما صباح عبدالعزيز20156

265دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشادان ابراهيم احمد289705

ن ياوةر433669 266دبلومكالر51275السليمانيةأنيىنيكار حسير

267دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكشاو خليل عادل432841

268دبلومكالر51275السليمانيةأنيىباخان رشيد حمةفرج120531

269دبلومكالر51275السليمانيةأنيىمريم جبار جوهر120540

270دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجاوان مريوان رشيد363210

271دبلومكالر51275السليمانيةأنيىرانية عبدالوهاب احمد508094

272دبلومكالر51275السليمانيةأنيىزوفيان انور محمد120747

ي محمد حمةصالح432688
273دبلومكالر51275السليمانيةأنيىهيفن

274دبلومكالر51275السليمانيةأنيىايفان شتيب محمد20596

275دبلومكالر51275السليمانيةأنيىجنور احمد حمةعزيز120504

بيخال غالي محمد433509
276دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

بيام علي حمةغريب433557
277دبلومكالر51275السليمانيةأنيى

ي سليمان120974
ان محمد ففى ن 278دبلومكالر51275السليمانيةأنيىكير

279دبلومكالر51275السليمانيةأنيىفيان محمود محمد433630

280إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىسارا هونار اكرم507939

ن احمد433541 281إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىئاسوده حسير

ن432828 282إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدنيا ارسالن حسير

ن شوكت289413 283إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدنيا حسير

284إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشى شوت حميد432760

285إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىماريا محمد محمود461670

286إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىسارا محمد فرج174708

ن احمد120923 287إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهاوزين حسير

288إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىنيكا عثمان رشيد365452

289إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاالء سمير عبدالكريم138476

ن مصطفن432698 290إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدنيا امير

ن507270 291إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهالة قحطان حسير

ن قادر120985 292إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاوات حسير

293إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىساكار حسن يونس120590

294إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىكوالن ازاد محمود508267

295إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاسماء عمر رؤوف138773

296إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىزريان احمد صالح433582

297إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدرون مولود احمد365858

298إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىكاسيا فريف محمود138651

299إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدانيا ابراهيم حسن11950



300إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهيدي عبدالسالم عبدهللا18060

301إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىفاطمة جمعه كريم507340

302إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىنادية جبار جوهر120556

ن رسول291255 303إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىزيان حسير

ي صالح289420
ن
304إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىسعيدة عابدصوق

305إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىريناس نورى سعيد120907

شادان ولي عبدالكريم120915
306إعداديةكالر51275السليمانيةأنيى

ين ابراهيم رضا507541 307إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشير

308إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشيدا نزار عبدهللا120882

309إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاسية حسن قادر291240

310إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىريواز اراس احمد138583

311إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبناز ازاد احمد433638

312إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبروا عثمان محمد365025

313إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهونيا جميل محمد138678

314إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىنيكار فارس عزيز120636

315إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىكانياو محمد جهانكير433439

سارا محمد علي120969
316إعداديةكالر51275السليمانيةأنيى

ن363186 317إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبةيام عثمان حمةامير

318إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاخالص جمال محمود383567

319إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهدى صالح كريم138767

ن120922 320إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاسيا لطيف حسير

ن291247 321إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىئاشنا محمد محمدامير

322إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدنيا احمد محمود120912

323إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىايمان فاتح محمد289490

ن شدار رشيد120633 324إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبةلير

زاد والي محمدعلي432839 325إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشير

326إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىديالن احمد محمد432782

327إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاريا عيىس موس138647

328إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىنيكار لقمان خليل433463

ن حسن19232 329إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىسوزان حسير

330إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاشاء عادل عبدالقادر120551

ن قادر120760 331إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشوة حمةامير

332إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهلند محمد مجيد138663

ن507551 333إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىسونيا محمد حسير

334إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىمزدة احمد محمد432766

335إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىشيماء ابراهيم عبدهللا432699

336إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىئةزين عثمان رشيد365513

337إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىدليفان مصطفن عزيز433673

338إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىاشاء نزار عبدهللا120791

339إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبيان جالل محمد432791

340إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبناز احمد عزيز364953

341إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىحنان دلير محمد365546

ن قادر120757 342إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىسه يران حمةامير

343إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىهيلن انور محمد120962

344إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىناز جمال احمد11948

345إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىئاالن كوران عادل289575

346إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىديانا رمضان محمود138447

 محمدعلي142691
ن 347إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىالنة حسير

شنيار علي عزيم433649
348إعداديةكالر51275السليمانيةأنيى

349بكالوريوسكالر51275السليمانيةأنيىزينب خورشيد نمحمد291265

350دبلومكالر51275السليمانيةأنيىيرسى حميد سبحان289522

351دبلومكالر51275السليمانيةأنيىاسيا احمد محمد508342



352دبلومكالر51275السليمانيةأنيىشيماء نافع محمود365372

سوريا ولي صالح289718
353إعداديةكالر51275السليمانيةأنيى

354إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىفخريه عل محمد507214

ن قادر120741 355إعداديةكالر51275السليمانيةأنيىبهار حسير

1ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرخالد فريق حمةجان340270

ن142993 وان عاصي حسير 2ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرسير

3ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرهزار محمد عزيز340207

ي احمد حسن137239
4ماجستيرصمود51276السليمانيةذكردةشيى

ن11895 5بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرولي كريم امير

6بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراياد احمد رشيد514655

7بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد مولود عزيز143017

ن محمد413187 8بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركامران حسير

9بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسوران رشيد جبار514201

10بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرجمعة محمود علي413071

11بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهونر صالح جالل142698

12بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسامان حسن مجيد545015

ن حسن339048 13بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمريوان حسير

14بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعلي محمود شهوار142769

ن143451 15بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيوا حسن حسير

16بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرفرهاد محمود شهوار342174

17بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيمن جمال محمد142822

18بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرفرهاد ابراهيم محمد143059

19بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيوا نضالدين علي11752

20بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهوشمند جاسم محمد143067

21بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرازاد علي احمد11725

وان مجيد فتاح142772 22بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسير

23بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمسعود منسور قادر142678

24بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحسان ابراهيم جبار413304

25بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربختيار محمد عزيز413253

26بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمد عثمان محمد11811

27بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرجرجيس محمدرشيد علي339918

28بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعمر محمدعلي رضا413314

ن143103 29بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيمن احمد سمير

30بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشورش علي عمر515024

31بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسوران عل محمد339516

 علي عبدالرحمن340154
32بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمصطفن

33بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربختيار جالل حمةعل142712

يف11872 34بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسوران سعيد شر

35بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراسو حمةصالح عبدالكريم340204

ي محمود413246
ن
36بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردلشاد محمدنجيب صوق

37بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراوميد عبدهللا رضا515014

وان محمدعلي حسن11732 38بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسير

39بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربيستون محمد رشيد340337

40بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمود صالح قادر413206

41بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركمال حسن علي514686

و محمود عبدالقادر413298 42بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربيرسر

43بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمد عبدالقادر عبدالرحمن11693

44بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد دارا محمدرشيد413076

45بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمد مهدي رحيم515010

ن339803 46بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربمو ابراهيم سمير

47بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسيامن سالم عارف413265

48بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربهاءالدين عبدل رشيد11900



49بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرارام مجيد عبدالقادر11873

50بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردلير كريم محمد11817

51بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشكوت حمة حمةصالح340252

ن339321 52بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشباز ابراهيم سمير

ن340113 53بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهاوكار عمر محمدامير

54بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرحميد مجيد عبدالرحمن340597

ن339905 55بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرجزاء لطيف جاوشير

56بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرريباز غالب محمد339795

57بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرديارى اسعد محمود142805

58بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد ابراهيم عزيز339781

وان سليمان احمد341555 59بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسير

60بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرلقمان مجيد فتاح339651

61بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيوا روستم محمد291239

62بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد ابراهيم احمد514789

ن احمد ابراهيم11903 63بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرحسير

64بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردةشيى لطيف حسن339496

ن حمةعل340175 65بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركاوة حمةامير

66بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهوشيار محمد عزيز137375

67بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعمر جاسم محمد142684

68بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشوان مجيد رشيد142687

69بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعمر علي محمد514972

70بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراياد محمد صالح413094

71بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراسو رشيد عبدالكريم142912

72بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرفؤاد محمد صالح413168

وان صالح علي545019 73بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسير

74بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرصالح فريق حمةجان413303

75بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيوا انور محمد413045

ن رحيم413109 76بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهلكوت حسير

77بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسوران محمود عبدالرحمن142762

ن محمد11699 78بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركاوة حمةامير

79بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهردي لطيف حسن340221

ن514678 80بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشياس ابراهيم سمير

81بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكريوسف احمد كريم340296

82بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرساالر حسن محمود339479

83بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمريوان محمود عزيز413300

84بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيمن جميل فارس157033

85بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكررزكار نوري عبدالقادر142705

ن11714 86بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربختيار عبدهللا سمير

 علي احمد413278
ن 87بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرحسير

88بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرادريس محمد محمود142759

89بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمريوان محمود حمةعزيز340067

90بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشكوت مجيد محمد339624

91بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكروريا احمد محمد339631

ن احمد11790 92بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشكوت حمةامير

93بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشكوت عبدالرحمن كريم143109

94بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراكو برهان عبدالكريم137276

95بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربيستون حسن صالح142747

96بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهوشيار احمد رشيد142999

97دبلومصمود51276السليمانيةذكرهاشم عبدهللا عبدالكريم413316

98دبلومصمود51276السليمانيةذكرعلي رستم محمود142696

99دبلومصمود51276السليمانيةذكرارى محمدسعيد احمد11728

100دبلومصمود51276السليمانيةذكربيخال عدنان نجمالدين413184



101دبلومصمود51276السليمانيةذكرابراهيم صديق مصطفن340188

102دبلومصمود51276السليمانيةذكرريبوار رؤوف احمد339839

103دبلومصمود51276السليمانيةذكربختيار محمد علي11849

104دبلومصمود51276السليمانيةذكرخليل احمد علي339714

105دبلومصمود51276السليمانيةذكرابراهيم روستم عبدهللا413225

106دبلومصمود51276السليمانيةذكرفتاح احمد محمود137302

107دبلومصمود51276السليمانيةذكرعلي عزيز رشيد413013

ن محمد143014 108دبلومصمود51276السليمانيةذكربشتوان حسير

109دبلومصمود51276السليمانيةذكرانور علي احمد143077

110دبلومصمود51276السليمانيةذكرفالح اسعد خورشيد142832

111دبلومصمود51276السليمانيةذكرريبوار جالل حمةعل11864

112دبلومصمود51276السليمانيةذكرحيدر عثمان احمد339852

113دبلومصمود51276السليمانيةذكرعمر رضا رشيد413268

114دبلومصمود51276السليمانيةذكربرهان عاصي قادر142676

ن341968 115دبلومصمود51276السليمانيةذكركمال علي محمدامير

116دبلومصمود51276السليمانيةذكرقاسم جالل خليفة142719

ن142693 117دبلومصمود51276السليمانيةذكردارا حمه سعيد حمه امير

118دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد علي مراد محمد مراد339821

ن محمد413211 119دبلومصمود51276السليمانيةذكرمريوان حسير

ن محمد143063 120دبلومصمود51276السليمانيةذكرسيوان حسير

121دبلومصمود51276السليمانيةذكرارام نضالدين قادر514982

122دبلومصمود51276السليمانيةذكرعمر عزيز روستم143120

123دبلومصمود51276السليمانيةذكرهاوزين جمعة احمد545022

124دبلومصمود51276السليمانيةذكراحمد محمد عزيز143051

125دبلومصمود51276السليمانيةذكرلةشكر شكور احمد142946

126دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد احمد قادر142965

127دبلومصمود51276السليمانيةذكرهاوكار عمر خليل11865

128إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعباس احمد محمد11821

129إعداديةصمود51276السليمانيةذكراران حسن محمد137220

130إعداديةصمود51276السليمانيةذكرقحطان كريم علي137324

131إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعلي احمد محمود142900

ن143363 1ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرحسيب شوكت امير

2ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرسليمان سعيد حسن143409

ن نامق142774 3ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرفريدون حمةامير

4ماجستيرصمود51276السليمانيةذكرشهاب احمد كريم413319

5ماجستيرصمود51276السليمانيةذكركورده عزيز محمود413277

ن340261 6بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حسير

7بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد قادر عبدهللا413054

8بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمد ازاد عباس143041

9بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهةزار ابراهيم احمد142724

10بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربختيار محمد عزيز142971

ن339896 11بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد اسعد حسير

12بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيوا جالل حسن339573

13بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراوات عبدالجبار محمد طالب339352

14بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرزانيار نوري عثمان340326

ن413111 15بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحي الدين رحيم محمدامير

16بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرنوينةر محمد روستم339059

17بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد صباح عبدهللا339788

18بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعلي احمد ابراهيم143065

19بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربيالل عبدالجبار محمدطالب413301

20بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكريادكار قادر صابر143114

21بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعلي محمدسعيد احمد514756



ن142818 22بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربختيار عمر محمدامير

23بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعلي محمد رسول450843

ن انور مجيد339927 24بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرياسير

ان كامل فارس142888 25بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمير

 علي احمد137245
26بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرنويين

27بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردابان عبدالهادي عبدهللا339588

28بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرديار قادر احمد339447

29بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشدار والي محمود515000

30بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعيىس كريم محمد514937

ن340255 31بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرصالح كريم محمدامير

ن340305 32بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرنجاة حسن حسير

33بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرموس صالح عزيز413237

34بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرتوفان فائق مجيد340149

وان عبدهللا علي413201 35بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشير

ن412991 36بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردارا حسن حسير

37بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركوران نضالدين عبدالقادر11747

38بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربيستون انور فارس514737

39بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيمن نضالدين قادر413263

40بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهردى نامق عبدهللا413236

41بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيوا قادر علي339682

42بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرزانيار صباح محمد11730

43بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهونر رضا رشيد413203

44بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرريكان هدايت عزيز137284

45بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهلمت جرجيس محمدرشيد339699

46بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهونر طاهر حمةجان340627

47بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعلي محمد مجيد339883

48بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركرميان ابراهيم عزيز514795

49بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركاروان محمد عبدالكريم142962

50بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركارزان عثمان محمد413295

ن339586 51بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد رشيد محمدامير

52بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهيمن محمد رشيد143060

53بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرادريس دلشاد محمد143090

54بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعمران محمد احمد340330

55بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشوان رفعت حمةرشيد339508

56بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعطا كريم توفيق143010

57بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد كامران حسن339354

58بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرحاتم رشيد عبدهللا142704

59بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركه يوان توفيق عمر340482

ن340052 60بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعثمان علي روبتير

61بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد صالح علي340282

62بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربريار محمد قادر11718

63بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشوان خليل محمد142984

64بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكررنجدةر علي محمد514901

ن514816 65بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد لطيف جاوشير

66بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرريبوار حسيب صالح11825

67بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسوارة علي محمد413312

ن حمةصالح545016 68بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسوران حسير

69بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركيوان سامي محمد514822

70بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد سالم رشيد514785

ن339872 ي سليمان حسير
71بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرجوتيار ففى

ن رشيد21604 72بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعلي حسير

73بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرديار خالد حسن142836



74بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراكو ابوبكر حمةرؤوف339392

75بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرارام محمد رفيق514863

76بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشدار رشيد حمةمحمود142949

77بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرنشاد عمر علي514720

78بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمد فائق خورشيد514730

79بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمدى ابراهيم علي11754

80بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد نوري علي11799

وان محمدصالح514919 ان نوشير 81بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمير

82بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعزيز محمود حمةصالح413099

وان ابراهيم محمد413197 83بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرنير

84بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد عزيز حسن142755

ن غفور339274 85بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهردى حسير

86بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراركان صالح محمود514854

87بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشاجوان شوكت مجيد142713

88بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراوميد قادر احمد413215

89بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراريان خليل ابراهيم142909

90بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركومار محمود محمد339815

91بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكركامران حميد رشيد143072

92بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشكار احمد عزيز339816

93بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرصالح اسعد صابر142778

94بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد فائق احمد413240

ن142831 95بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرفريدون حسن حسير

96بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراكو محمد كريم339668

97بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكروريا جليل خليل514943

98بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد نوري عثمان339522

99بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرجوتيار اسماعيل محمد142882

100بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربرهم عمر حليل11740

101بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرديرين عثمان محمد143097

102بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهكار حمةطالب محمدصالح413231

103بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشبست لطيف حميد514893

104بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرئاالن عبدهللا عزيز11759

105بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراكو حسن علي142936

106بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد علي احمد413279

ن339495 107بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرشاسوار حمةفرج حمةامير

108بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهريم كامل فارس142798

109بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربالل عبدالرحمن محمود413096

110بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكربختيار رؤوف احمد514437

111بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرجوتيار محمد عزيز339386

112بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرزانا حسن علي339423

113بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرمحمد سعيد مصطفن340752

114بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكراحمد ابراهيم محمد142990

115بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرعماد احمد رشيد11813

116بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرابراهيم خليل عثمان340301

117بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرهزار جالل وادي142987

ن محمد142717 وان حسير 118بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكرسير

119بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردانا عاصي محمد142998

120بكالوريوسصمود51276السليمانيةذكردانيار محمد عثمان339530

121دبلومصمود51276السليمانيةذكربةرزان احمد غريب413257

ن محمد11802 122دبلومصمود51276السليمانيةذكرقادر حسير

123دبلومصمود51276السليمانيةذكرخالد حمةعلي فارس413200

ن342242 124دبلومصمود51276السليمانيةذكرسوران حسن سمير

125دبلومصمود51276السليمانيةذكردلير علي رستم143292



126دبلومصمود51276السليمانيةذكراحمد نوري عثمان340242

ن عزيز413266 127دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد حمةامير

128دبلومصمود51276السليمانيةذكرئامانج شدار عزالدين413250

ن413074 129دبلومصمود51276السليمانيةذكريوسف رحيم محمدامير

130دبلومصمود51276السليمانيةذكرهاوكار عزيز عبدالكريم413117

131دبلومصمود51276السليمانيةذكرثائر رمضان علوان11688

132دبلومصمود51276السليمانيةذكرمريوان حمةرشيد حمةعزيز514905

ن413177 133دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد رحيم محمدامير

134دبلومصمود51276السليمانيةذكرهيمن لطيف حسن339503

135دبلومصمود51276السليمانيةذكرشياس لطيف حسن339485

ن عثمان محمد413208 136دبلومصمود51276السليمانيةذكرريبير

137دبلومصمود51276السليمانيةذكرسوران لقمان محمد413271

138دبلومصمود51276السليمانيةذكرفرمان جالل محمدصالح342054

ن11749 139دبلومصمود51276السليمانيةذكراحمد حمةخان كاكةامير

ن413062 140دبلومصمود51276السليمانيةذكرهارون رحيم محمدامير

141دبلومصمود51276السليمانيةذكرهةلو محمد عبدهللا514868

142دبلومصمود51276السليمانيةذكرشكار عادل فائق339712

143دبلومصمود51276السليمانيةذكروريا جالل غيدان143118

ن340125 144دبلومصمود51276السليمانيةذكركوجر لطيف جاوشير

ي سليمان413160
145دبلومصمود51276السليمانيةذكرعلي محمد ففى

146دبلومصمود51276السليمانيةذكرسامان حمةصالح فارس340169

147دبلومصمود51276السليمانيةذكرجمعة احمد روستم142708

148دبلومصمود51276السليمانيةذكرشوان عثمان عل514129

149دبلومصمود51276السليمانيةذكرريبوار محمدنوري محمدطالب413088

150دبلومصمود51276السليمانيةذكرشوانة احمد فتاح142820

ي اكي  محمد514672
151دبلومصمود51276السليمانيةذكردشين

152دبلومصمود51276السليمانيةذكرعماد عزيز حسن143006

153دبلومصمود51276السليمانيةذكرهاورى عمر رشيد340308

وان سامي محمد413310 154دبلومصمود51276السليمانيةذكرسير

155دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد جبار حسن342400

156دبلومصمود51276السليمانيةذكرحكمت كامل قادر11711

157دبلومصمود51276السليمانيةذكررهيل عمر ابراهيم413313

ن514682 158دبلومصمود51276السليمانيةذكرسوران محمدسعيد محمدامير

 حمةعلي143003
ن 159دبلومصمود51276السليمانيةذكركارزان حسير

160دبلومصمود51276السليمانيةذكرأوميد ابراهيم محمد142809

ن محمد اكي 339940 161دبلومصمود51276السليمانيةذكرريي 

162دبلومصمود51276السليمانيةذكرزانا علي محمود514881

163دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد جمال محمود339880

ن142857 ون علي محمدامير 164دبلومصمود51276السليمانيةذكربير

165دبلومصمود51276السليمانيةذكرمروان جالل محمدطالب339112

166دبلومصمود51276السليمانيةذكرشاهو محمود علي339456

167دبلومصمود51276السليمانيةذكريادكار عبدالكريم محيالدين413217

وان نوري عبدالقادر142959 168دبلومصمود51276السليمانيةذكرشير

169دبلومصمود51276السليمانيةذكررياض هدايت كامل412985

170دبلومصمود51276السليمانيةذكراحمد علي احمد341202

از كريم محمد515017 171دبلومصمود51276السليمانيةذكرشير

ن محمدصالح413216 172دبلومصمود51276السليمانيةذكرعلي حمةامير

173دبلومصمود51276السليمانيةذكرمحمد ابراهيم حمةصالح341527

174دبلومصمود51276السليمانيةذكرايوب كريم محمد137308

175دبلومصمود51276السليمانيةذكرايفان عبدهللا صالح339283

176دبلومصمود51276السليمانيةذكرعلي هاشم عبدهللا339396

ن339527 177دبلومصمود51276السليمانيةذكركاروان حسن حسير



178دبلومصمود51276السليمانيةذكرريكوت جالل مجيد339704

179دبلومصمود51276السليمانيةذكرحكيم محمد نوري413086

180دبلومصمود51276السليمانيةذكركاروان حسن احمد413121

181دبلومصمود51276السليمانيةذكركيوان فائق مجيد413210

182إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعلي اكي  عبدالقادر137209

ن413072 183إعداديةصمود51276السليمانيةذكرسةرجل هدايت حمةامير

184إعداديةصمود51276السليمانيةذكركاروان محمد حسن142781

185إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد نجم عمر413005

186إعداديةصمود51276السليمانيةذكرئةزدةر حيدر صالح514175

187إعداديةصمود51276السليمانيةذكربختيار عبدالقادر عبدالرحمن413106

188إعداديةصمود51276السليمانيةذكراآلن برهان محمدرشيد413049

189إعداديةصمود51276السليمانيةذكرسالم كريم محمد341059

ن عثمان محمد143279 190إعداديةصمود51276السليمانيةذكرتيبير

191إعداديةصمود51276السليمانيةذكرسيوان عزيز اكرام342502

192إعداديةصمود51276السليمانيةذكرنيان قادر صالح142830

193إعداديةصمود51276السليمانيةذكرهةكار حسن صالح340803

194إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد عباس احمد412994

195إعداديةصمود51276السليمانيةذكرسامان محمد طه11722

196إعداديةصمود51276السليمانيةذكرشدشت هيدايت نجمالدين142952

ن142928 197إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد رؤوف حمةامير

198إعداديةصمود51276السليمانيةذكرسوران جالل كاكةخان143299

199إعداديةصمود51276السليمانيةذكرهةريم دارا محمدصالح142716

200إعداديةصمود51276السليمانيةذكراحمد روبيتان احمد143421

201إعداديةصمود51276السليمانيةذكرهريم نضالدين علي11874

202إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعيىس رحمان رحيم143287

ن339326 203إعداديةصمود51276السليمانيةذكرهاوبةش طه حسير

204إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد علي نجم الدين137350

ن143348 205إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد فتاح حمةامير

206إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعمر ابراهيم عبدهللا143398

207إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعلوان شحد كريم413286

208إعداديةصمود51276السليمانيةذكرذكريا فايق حمةرشيد413143

ن413126 209إعداديةصمود51276السليمانيةذكرثروت حسن حسير

210إعداديةصمود51276السليمانيةذكربيستون عثمان محمد143106

ان جمال محمدطالب137199 211إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمير

ن11715 212إعداديةصمود51276السليمانيةذكرشكار بكر حسير

213إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعثمان جالل عبدهللا413181

214إعداديةصمود51276السليمانيةذكرباوةر خليل ياور413165

ن413138 215إعداديةصمود51276السليمانيةذكركوفند حسن حسير

216إعداديةصمود51276السليمانيةذكرشاالو جالل محمدطالب413058

ن11745 217إعداديةصمود51276السليمانيةذكرسنكاو فرج محمدامير

ن صالح413156 218إعداديةصمود51276السليمانيةذكرعلي حسير

219إعداديةصمود51276السليمانيةذكريوسف ابراهيم حميد413016

220إعداديةصمود51276السليمانيةذكراياد نهاد هادي413147

221إعداديةصمود51276السليمانيةذكرشيواز حسن جافر177425

222إعداديةصمود51276السليمانيةذكراري ناصح حميد413238

ن صابر143493 223إعداديةصمود51276السليمانيةذكرشكوت محمدامير

ن حسن11868 224إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد حسير

225إعداديةصمود51276السليمانيةذكرمحمد قادر علي341350

226إعداديةصمود51276السليمانيةذكرحيدر محمود عبدالقادر413292

ن143083 ي رحيم محمدامير
1ماجستيرصمود51276السليمانيةأنيىراسيى

2بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشلير فائق نامق413068

3بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبروين حسن محمد514693



ن143085 4بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبانه احمد سمير

ن413299 5بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدرون حمةسعيد حسير

ن339693 6بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشوكار عمر محمدامير

7بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىتارا محمود عبدالقادر413272

8بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىوداد محمود فيض اللة142682

9بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىديدار رحمن عثمان11884

10بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنيشتمان احمد محمد142746

11بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاوارة معروف عل142847

و محمود كريم340208 12بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

13بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكويستان صالح رستم514690

14بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنرسين حمد فارس11757

15بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكوردستان فائق احمد340219

ن142826 16بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىالون محمدسعيد محمدامير

17بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسويبة نضالدين شيخ سعيد11876

ن11774 18بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىديارى خليل سمير

19بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشارا محمود عبدالقادر413207

20بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنيشتمان محمد كريم413294

ن142741 21بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجرو احمد سمير

22بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيدا جاسم محمد142812

ن142779 23بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىايمان اميد حسير

ن142827 24بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدليا محمد سعيد محمدامير

25بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشوخان فائق احمد413241

26دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكويستان احمد محمود11761

27دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسعاد فيض هللا عبدهللا413235

28دبلومصمود51276السليمانيةأنيىمهربان حسن صالح142728

29دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشيدا محمد حميد142884

ن11804 30دبلومصمود51276السليمانيةأنيىديمن احمد سمير

31دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبرزين محمد رؤوف413065

يف142723 32دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشهال سعيد شر

ن339937 33دبلومصمود51276السليمانيةأنيىروخوش نجم الدين محمدامير

34دبلومصمود51276السليمانيةأنيىروناك صالح عزيز413290

ن413232 35دبلومصمود51276السليمانيةأنيىفهاباد مجيد امير

ئاوارة علي محمود342424
36دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

37دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسوالف عبدهللا عزيز339328

38دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزينب نضالدين علي142760

ن142701 39دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشلير احمد محمدامير

ين محمد قادر514664 40دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشير

41دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشنو عبدالحميد رشيد11901

42دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكشاو صالح محمد340227

43دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسيوة عبدالقادر عبدالرحمن11882

44دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشيماء عبدهللا علي11767

ن142813 45دبلومصمود51276السليمانيةأنيىاال محمدسعيد محمدامير

شنو علي قادر142868
46دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

47دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنديمة محمد رحيم413185

روزان سامي محمد413255
48دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

49دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشونم محمد نوري413224

50دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشونم محمد مجيد11809

51دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكوردستان محمود روستم340120

52دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنرسين احمد محمد413315

53دبلومصمود51276السليمانيةأنيىروشنا محمود حمةصالح339342

ن413262 54دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنرسين محمد حسير

ن11766 55إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشود ول حسير



 علي340502
ن 56إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىهه الله حسير

57إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىسوزان عثمان نضهللا137313

بيان علي قادر413027
58إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

59إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدلخواز ابراهيم كريم137329

1دبلوم عاليصمود51276السليمانيةأنيىشوة صالح محمود514138

2بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبناز حسن محمدعزيز413309

3بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاشيى عل محمد339358

4بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيماء احمد محمد142839

5بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسوالف عثمان نضهللا413291

6بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبروين حسن رشيد142824

7بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهاللة عثمان محمد143081

ن514874 8بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهةوار بكر محمدامير

9بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنيكار رضا رشيد413228

ن محمدصالح413258 10بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدنيا حمةامير

كويان رشيد علي340039
11بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

12بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشوت مجيد محمد339105

13بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىريزان خورشيد احمد339500

14بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسناء طه محمد515020

15بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهوزان احمد رفيق142726

ن حمةعل340215 16بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبدرية حمةامير

ن11691 17بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبخشان عبدهللا امير

ن جمعة احمد413320 18بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنرمير

 علي رستم514336
ن 19بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىافير

20بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىروشنا حسن ابراهيم11772

21بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاوارة محمد نامق340290

22بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزينو حسن محمود339863

ن142968 23بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىتانيا احمد سمير

24بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهوار حمةصالح قادر137327

هةنار محمد علي413273
25بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

شلير قادر علي339806
26بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

27بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزريان بكر احمد413311

ي كريم محمد413234
28بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهيفن

كونة سليم ولي11893
29بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

 قادر علي339302
ن 30بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشهير

ن عمر339510 31بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكوزين روبييى

كالي صالح محمد11777
32بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

33بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىخيالن شدار محمدسعيد142922

ن340233 داستان علي محمدامير
34بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

ن فتاح مدحت339708 35بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىافير

36بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيدا عثمان محمود514744

ن برهان حسن339330 37بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىافير

38بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكوردة احمد رحيم340248

39بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنةمام خالد احمد545018

40بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاوات محمد قادر143044

41بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنادية حسن ابراهيم142850

42بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبناز احمد رحيم339308

وان قادر514776 43بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيالن سير

ن انور روستم143100 44بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشهير

45بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنيكار دلير كريم339619

46بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهزان اسعد خورشيد11682

47بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىايمان حسن محمد339680

48بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبةيمان داود احمد412999



ن محمد339638 49بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىساكار حسير

50بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىتارة اسماعيل قادر11824

51بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىيرسى علي جاسم340277

كيوستان عزيز علي142690
52بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

53بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىمهاباد عبدالجبار محمدطالب514807

ان بكر احمد340315 54بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

55بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهدية محمد جافر11815

56بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبهار رضا رشيد413276

نمام صالح علي413242
57بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

و حسن احمد177657 58بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

59بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزريان انور واحد339610

60بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنياز جالل حمةعل142974

يفان جالل خليفة340240 61بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبير

62بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهاوناز برهان مظفر142731

63بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىماوات محمد محمدرشيد413249

64بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشهال احمد محمد143329

ن413081 65بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىميديا مجيد امير

66بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىباخان رشيد محمد413308

ن محمد340140 67بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىباخان حسير

68بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىليل احمد جمعة143429

69بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسارة نوري عبدالقادر339297

ن340302 70بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنمام محمد امير

بيكرد محمود علي413222
71بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

ان عثمان محمد413267 72بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسير

73بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبتول طارق بابان413269

جرو عمر علي340224
74بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

و محمد مجيد340045 75بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

76بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدلخواز شدار محمد413293

ن عزيز413285 77بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجاوان حمةامير

78بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىخندة عل نامق143008

79بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشوه نامق احمد142845

80بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيماء محمد سعيد142914

81بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيدا ازاد احمد143036

82بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسندس محمود حمةعلي11684

كالي احمد علي514991
83بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

روزان علي محمود342380
84بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

ي علي محمود137362
85بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاشيى

86بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزينب فاتح مجيد340145

ى احمد رفيق137371 87بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبرسر

88بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنيكار حسن محمد413205

89بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىايام محمد كنجة514325

90بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىباخان محمد محمود142788

91بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىباال كامران حسن413031

ملول رستم علي413297
92بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

93بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكويستان نورالدين محمدنجم514650

94بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىديرين اكي  رستم340344

95بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىساريا محمد جافر340029

96بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىتاران عاصي محمد339331

داستان رشيد علي341123
97بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

98بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكولزار حمةصالح قادر11803

99بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدلكش محمود عبدالقادر413196

100بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبناز محمد طه11785



101بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكزال عبدهللا محمد11735

ن340235 102بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهاوزين طه حسير

103بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدليا محمد احمد339350

104بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجاوان فائق رحيم142736

سيوان عزيز علي514928
105بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

وان محمد143357 106بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسازكار سير

شكول سالم علي341248
107بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

108بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيماء نجمالدين عزالدين11770

شيواز محمد علي339444
109بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

ن339657 110بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزيان سعيد حسير

111بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىامل حسن محمد413047

112بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدلنيا احمد رفيق143378

ة صالح احمد413060 113بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسمير

ن142794 114بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسنور انور امير

ن340100 115بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىمزدة جالل حسير

116بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجوانة عدنان محمود142838

117بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىروزان محمد جافر413252

118بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبيمان شحد كريم413204

119بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشهال عل محمد339662

120بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىميهربان معروف عل413140

121بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىمريم محمدصالح عبدهللا413214

122بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبيام جمعة عزيز413220

123بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجوانة حمةصالح عزيز142861

124بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبةيمان شوكت مجيد142709

125بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسوارة حمةصالح قادر142792

126بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاسودة ابراهيم محمد413020

127بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدلسوز حمةصالح رشيد413229

شنو علي محمد413230
128بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

129بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبناز خليل ابراهيم339633

130بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبنار عبدالكريم محيالدين413209

بةرزين علي كمر339458
131بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

132بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبيام خالد احمد545025

133بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىايمان جالل محمد413142

ان محمد مجيد339893 134بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

135بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبيمان جالل محمد339340

136بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىفريدة كريم توفيق143015

137بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىخيالن ابراهيم محمد142837

بةناز محمد علي339434
138بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

و ابراهيم حميد413199 139بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

140بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكويان فائق احمد413239

ساكار عزالدين محمدعلي339778
141بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

142بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىنرسين نامق عبدهللا413219

143بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسنوبر انور مجيد413097

144بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشيالن كامل فارس143039

نيكار عزالدين محمدعلي339579
145بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

146بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىملك كريم حيدر514058

ن محمد340352 147بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىماردين حسير

148بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشهلة نوري عبدالقادر413251

ن احمد137177 149بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدرخشان حسير

150بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبسوز احمد محمد514646

151بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجاوان شدار محمدسعيد11742

152بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىتانيا عمر نجيب340321



153بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىتابان خورشيد رضا339108

154بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهةريز محمود عبدالقادر413283

155بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىكويستان غريب توفيق142895

ن فائق احمد142694 156بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشه هير

157بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزينو برزان فتاح413317

ن339855 158بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشنو محمدسعيد محمدامير

159بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىناهدة رشيد حمةمحمود514701

160بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىمريم محمد جافر413202

161بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجوانة خليل ابراهيم142905

ن عزيز413008 162بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهيدي حسير

163بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسارا شتيب مجيد339908

ن143095 164بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبوكان احمد سمير

شارا علي ابراهيم340657
165بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

166بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشنو محمد مجيد339889

167بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاسماء خليل ابراهيم413195

168بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسارا محمود عبدالقادر413212

169بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىامانج حسن محمد413213

170بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىاسيا ابراهيم حمةصالح413103

ين كريم علي339245 شير
171بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

172بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسازكار محمد احمد413179

173بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىسحر شتيب مجيد413318

هرمي عمر عبدهللا413129
174بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

ن محمدصالح413218 175بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهناء حمةامير

176بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهاوزين جالل حمةغريب339627

بيخال علي روستم413284
177بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

178بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدةرون حسن رشيد142829

179بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىزيان شكور احمد413108

شيما قادر علي339696
180بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

181بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهاوزين ساالر محمد11686

182بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجاوان صباح محمد صالح142803

ن413305 و حمةفرج حمةامير 183بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىهير

184بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىدلسوز غريب توفيق514705

سوريا علي محمد142752
185بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

186بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىجرو ابراهيم روستم413226

دلخواز علي عبدالكريم413270
187بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيى

188بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىبيداء رمضان علوان143055

189بكالوريوسصمود51276السليمانيةأنيىشهال هاشم جوهر142811

يفان جالل مجيد339825 190دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبير

ن صالح11897 191دبلومصمود51276السليمانيةأنيىهاوزين حسير

192دبلومصمود51276السليمانيةأنيىخولة داود خليفة413275

ن محمد11891 193دبلومصمود51276السليمانيةأنيىميديا حسير

يف محمد342492 194دبلومصمود51276السليمانيةأنيىخرمان شر

195دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشنو حمة عبدالقادر142706

196دبلومصمود51276السليمانيةأنيىميديا عثمان محمود514761

كالي رشيد عبدالكريم514295
197دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

198دبلومصمود51276السليمانيةأنيىاديبه احمد عل413254

كويان عزيز علي413171
199دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

ن142800 200دبلومصمود51276السليمانيةأنيىاسيا ستار امير

ن نوري حمةسعيد514995 201دبلومصمود51276السليمانيةأنيىافير

202دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبرواز احمد رحيم340258

203دبلومصمود51276السليمانيةأنيىريزان احمد محمد413282

اواز عمر علي341269
204دبلومصمود51276السليمانيةأنيى



205دبلومصمود51276السليمانيةأنيىجيمن فرج عبدالرحمن11702

وان قادر514102 206دبلومصمود51276السليمانيةأنيىفيان سير

207دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبناز قادر محمد339869

208دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنازدار فرج محمد142775

209دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبسوز حمةصالح رشيد413233

210دبلومصمود51276السليمانيةأنيىدةريا صالح محمد339102

211دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبيالن فرهاد احمد339640

ن413244 212دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبيمان كريم حسير

213دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكويستان صالح محمد545382

214دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسوالف مجيد محمد339664

215دبلومصمود51276السليمانيةأنيىئاشنا هيدايت محمد11787

216دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشهلة عثمان نضهللا413274

يف محمد342483 217دبلومصمود51276السليمانيةأنيىهنارة شر

218دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسحر انور عل143444

219دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشانو عثمان كريم514669

ي سليمان413287
220دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكويستان محمد ففى

221دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشيماء عثمان محمود514752

222دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسوالف عمر محمدعزيز339689

ن339288 223دبلومصمود51276السليمانيةأنيىخيال صالح حسير

دلنيا علي محمد514913
224دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

يف محمد340286 225دبلومصمود51276السليمانيةأنيىايمان شر

هيفه علي محمد339417
226دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

نازدار عزالدين محمدعلي340201
227دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

228دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبةروه صالح محمد340357

كزوةر عثمان علي142679
229دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

زينو ولي عزيز339415
230دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

و كمال عل339292 231دبلومصمود51276السليمانيةأنيىهير

232دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبهار عثمان توفيق413280

233دبلومصمود51276السليمانيةأنيىدنيا نورالدين عبدهللا137382

ن دارا حسن142722 234دبلومصمود51276السليمانيةأنيىافير

235دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشيماء جمال محمود514965

236دبلومصمود51276السليمانيةأنيىعائشة نجم لدين احمد142785

237دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبوكان جمال محمد142732

238دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبيان جالل محمد413264

239دبلومصمود51276السليمانيةأنيىجرو احمد محمد142871

ن محمدنورى محمدطالب413083 240دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنةرمير

241دبلومصمود51276السليمانيةأنيىمزدة محمد اسماعيل339115

تارا علي ابراهيم514659
242دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

243دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزارا محمد عبدهللا142789

ن142767 244دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبيام محمد حسير

245دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسمية عمر نامق339566

246دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنيكار محمد اكي 339947

247دبلومصمود51276السليمانيةأنيىامنة شالل رحيم413037

248دبلومصمود51276السليمانيةأنيىجرو نجم الدين محمود143353

249دبلومصمود51276السليمانيةأنيىدريا محمد عبدهللا142842

شيالن علي خوارحم413289
250دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

251دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشدشت روستم حسن142738

از عبدالقادر عبدالرحمن11697 252دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشير

خالي رضا علي11756
253دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

ي محمود339645
ن
254دبلومصمود51276السليمانيةأنيىاشنا محمدنجيب صوق

255دبلومصمود51276السليمانيةأنيىخندة صباح عبدهللا413307

ي  هان حكمت حسن413247 256دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشر



ي سليمان413281
257دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكةزان محمدففى

258دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشةوكار عيىس رحيم143049

259دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشوشت عبدهللا علي515006

260دبلومصمود51276السليمانيةأنيىجاوان عثمان محمد340274

261دبلومصمود51276السليمانيةأنيىهاوزين دارا حسن142957

262دبلومصمود51276السليمانيةأنيىطهران فائق مجيد142940

263دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسيوة نجم الدين عبدهللا142796

264دبلومصمود51276السليمانيةأنيىالهام قادر احمد413259

فان عبدهللا صالح340162 265دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبير

266دبلومصمود51276السليمانيةأنيىديالن حمةصالح قادر142791

وان محمد142725 267دبلومصمود51276السليمانيةأنيىساكار سير

268دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزارا شدار محمد412992

ن514987 269دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبروين رزكار حسير

270دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشبول عمر ابراهيم11819

ن عزيز142807 271دبلومصمود51276السليمانيةأنيىلةنيا حسير

272دبلومصمود51276السليمانيةأنيىفيان فائق احمد143553

273دبلومصمود51276السليمانيةأنيىديدار عباس حسن142876

274دبلومصمود51276السليمانيةأنيىئاال عمر عزيز143000

275دبلومصمود51276السليمانيةأنيىوطن روبيتان احمد142980

276دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنهايت جبار رستم142735

277دبلومصمود51276السليمانيةأنيىئافان ابراهيم حمةصالح142816

و صالح علي142744 278دبلومصمود51276السليمانيةأنيىهير

279دبلومصمود51276السليمانيةأنيىبهار صالح عل413227

280دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزريان سليمان عمر413248

281دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزيان عمر صالح11878

282دبلومصمود51276السليمانيةأنيىديانا سليم محمد413090

283دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزينو دلير احمد514846

شاجوان كريم علي340549
284دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

285دبلومصمود51276السليمانيةأنيىخالت محمد قادر143046

286دبلومصمود51276السليمانيةأنيىديمن حميد مجيد413306

287دبلومصمود51276السليمانيةأنيىالفان عبدالهادي عبدهللا339337

288دبلومصمود51276السليمانيةأنيىميديا انور احمد142863

289دبلومصمود51276السليمانيةأنيىزينو قهرمان محمد339333

290دبلومصمود51276السليمانيةأنيىكوزين جالل حمةغريب413302

از محمود صالح413261 291دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشير

292دبلومصمود51276السليمانيةأنيىنمام حمةصالح فارس340181

293دبلومصمود51276السليمانيةأنيىجنار محمود احمد413089

 طاهر علي142801
ن 294دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشهير

295دبلومصمود51276السليمانيةأنيىسوراب أنور أحمد142920

296دبلومصمود51276السليمانيةأنيىشاناز جبار كاكل413296

ن413288 297دبلومصمود51276السليمانيةأنيىروشنا حسن حسير

298إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىريان شدار محمد413040

299إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىمهرةبان محمد محمود514146

شاناز حيدر محمدعلي339514
300إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

301إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىنيشتمان محمد رسول413148

302إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىسلم صالح علي143501

تافكة عبدالسالم والي413146
303إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

جنار جوهر محمدعلي143405
304إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

305إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشنيار محمد عمر514112

306إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجاوان اسماعيل فتاح11705

307إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشوخان محمد حسن143001

308إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجرو نامق احمد413051



ن طاهر توفيق137166 309إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىكةشبير

و نجمالدين محمود137264 310إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىهير

311إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىزيتون هدايت صابر220785

312إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىالرا اسماعيل قادر11781

ن حسن137290 313إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىنازار حسير

314إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىبينةر ابوبكر احمد143032

315إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىروشنا احمد صالح413245

ين عثمان حمةعل142748 316إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشير

317إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىروناك محمود شهوار341476

318إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىاال محمد ففى سليمان413144

ن مجيد عزيز413055 319إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىافير

320إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىكال مصطفن حمةرشيد143368

321إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدريا محمد فاتح413145

322إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىلوزان انور مجيد339934

عائشة علي محمود341438
323إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

324إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىديكان نجم حسن137323

325إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىبرزين حسن محمد514165

هةريز رضا علي137213
326إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

327إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىكوثر ابراهيم عبدهللا413141

328إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشاناز حمةصالح عبدالكريم339410

329إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىزينب هدايت درويش143439

330إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىتابان شحد كريم413243

331إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىبيافان قادر بهرام137341

ن محمد143320 332إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشيالن حسير

333إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىبريار شدار عزالدين413078

334إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىزينو ارسالن محمد142702

335إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىخةالت برهان عبدهللا347453

336إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجرو ستار حارس142780

337إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىفيان جمال جوهر413022

338إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىناسكة ابوبكر احمد340164

ن339317 339إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىسمية طه حسير

340إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىآال محمد رسول413123

341إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىبشيو قادر احمد413260

342إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىهةاللة فضاللدين عبدهللا143484

343إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىماشيدة اكي  رفيق340243

344إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشهلة برهان رفعت339547

345إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىتافكة عمر ابراهيم413131

ئاال شكور علي339913
346إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

ي سليمان413115
347إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىنيان محمد ففى

348إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىاسيا عباس احمد142897

349إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشادان محمدصالح عبدهللا413221

ي محمد سعيد137160
350إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدشيى

351إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىريواس حمةجان شحد11807

وان محمدصالح514763 يفان نوشير 352إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىبير

ن محمد143309 353إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىكابان ياسير

ن340913 354إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىفيان صالح حسير

355إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىاويزان عمر عزم143418

356إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىفرميسك عيىس رحيم143488

357إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدلنيا ابراهيم عزيز338941

358إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىمزدة نامق محمد143467

359إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىنيان شكور احمد142933

360إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدلسوز حسن قادر142865



361إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىزريان خورشيد رضا342213

362إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدريا خليل ياور413161

363إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجيا نجم الدين محمود137259

سوما علي جاسم514368
364إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

ن340703 ين حمةفرج حمةامير 365إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشير

هتاو علي عبدالكريم514152
366إعداديةصمود51276السليمانيةأنيى

367إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىروخوش مصطفن احمد143462

368إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجافان محمود خرسو143474

369إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىخالت عبدالجبار محمد137183

370إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىساريا ابراهيم عبدهللا341019

371إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىسناء أنور أحمد11695

372إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجاوان ياور كاكةرش11707

ن عزيز11738 373إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىهونيا حسير

374إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىامينة احمد رشيد137318

375إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىليل قاسم حميد514725

376إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىكولستان محمد رسول413113

377إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىسةردةشت صباح محمد339902

ي فائق احمد143390
378إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىئاشيى

379إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجاوان عزيز اكرام341408

380إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجرو حسن حمةصالح143413

381إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىساجدة حميد رسول11794

382إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدلنيا محمد عبدالقادر413092

383إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىكال نوري كريم339876

384إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىاسماء عباس احمد143074

385إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىروشنا عزيز جبار413101

386إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشاناز عمر محمد143510

387إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىجاوان حسن محمد142733

388إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىخةرمان برهان عطا413180

389إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىرازاو انور عمر143458

ن مجيد142681 390إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىفاطمة حسير

يف محمد413151 391إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىخولة شر

ان شحد كريم413079 392إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىهير

393إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىافان حمةصالح عزيز143383

ن بايز حمةجان142978 394إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىافير

395إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىشيماء نامق محمد143443

وان محمد514765 396إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىدليفان نوشير

صبيحة علي خورشيد143112
397دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

ن413256 398دبلومصمود51276السليمانيةأنيىروزان احمد امير

نوات محمود علي413223
399دبلومصمود51276السليمانيةأنيى

و محمد كريم137252 400إعداديةصمود51276السليمانيةأنيىهير

1ماجستيركفري51277السليمانيةذكرامانج شهاب احمد122616

2بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهلكوت حمةرشيد حمةغريب132994

3بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرفالح سليمان وادي412521

4بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركمال ابراهيم رشيد350752

5بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردلشاد جالل حميد350140

6بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكررضوان نامق ابراهيم11471

7بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد عبيد محمد11455

8بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردلير عدنان مجيد11456

9بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرجاسم محمد مصطفن133081

10بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسيوان علي كريم11503

11بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردلشاد اسماعيل محمد130292

12بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرصالح غيدان محمد11450



13بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد مهدي توفيق133030

 علي كريم131286
ن 14بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرحسير

زاد حميد عزيز11444 15بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرشير

16بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرشاكر محمود عزيز133028

17بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركيالن مهدي محمد412546

ش جبار كريم11472 18بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهير

19بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرابراهيم نورى سعيد132635

20بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرارشد عزيز محمد412489

21بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركيالن شهاب احمد132689

22بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردالور اسماعيل محمد412206

23بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركوران حميد عباس506041

24بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردلشاد احمد محمدصالح11511

25بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكريونس ابراهيم محمد348408

26بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرارام شهاب احمد412351

27بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد جمال رؤوف133494

28بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعلي فتاح حمه غريب132790

29بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراركان محمد عبدالقادر506225

30بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرارام كريم احمد506034

31بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركاروان علي محمدسعيد11467

32بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد شهاب احمد412360

ن سعيد140088 33بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراجدر محمدامير

34بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكربرزان عمر محمد351035

35بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرديار علي محمد11483

36بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعماد احمد محمد122602

37بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركوران صابر فرج11496

38بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمروان عبدالجبار صابر506214

39بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرماهر عيىس جمعة351468

40بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد نورى سعيد133134

ن412217 41بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرساري بهاءالدين امير

42بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردلشاد جالل احمد140407

43بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكررنج سهيل خورشيد351136

44بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد طلعت ابراهيم351446

45بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهاوري فاروق عبدهللا411503

وان نعمت مجيد140282 46بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسير

47بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكربرهم حميد كريم140310

48دبلومكفري51277السليمانيةذكرعثمان محمد رحيم11504

49دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد ازاد احمد412530

50دبلومكفري51277السليمانيةذكرازاد محمود حسن11493

51دبلومكفري51277السليمانيةذكرعماد رؤوف مبارك140355

52دبلومكفري51277السليمانيةذكرشهاب احمد صالح11463

53دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد عثمان علي133141

54دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد رشيد محمد351167

ن412505 55دبلومكفري51277السليمانيةذكرحسن عل حسير

زاد جالل حميد412346 56دبلومكفري51277السليمانيةذكرشير

57دبلومكفري51277السليمانيةذكرصابر هادي حسن350082

58دبلومكفري51277السليمانيةذكرعادل عبدل اليخان11484

59دبلومكفري51277السليمانيةذكرمازن ابراهيم احمد412400

60دبلومكفري51277السليمانيةذكرعمر حمةكريم قادر11497

61دبلومكفري51277السليمانيةذكرابراهيم ابوبكر محمدخورشد11462

62دبلومكفري51277السليمانيةذكررعد عبدالرزاق خليفة مالك347586

63دبلومكفري51277السليمانيةذكرصباح قادر ابراهيم140153

64دبلومكفري51277السليمانيةذكرمولود احمد غفور350601



65دبلومكفري51277السليمانيةذكرشورش محيالدين علي412214

66دبلومكفري51277السليمانيةذكرعلي عبدالكريم واحد140083

67دبلومكفري51277السليمانيةذكروريا صالح عبدالقادر351330

68دبلومكفري51277السليمانيةذكرعلي عمر خورشيد11502

69دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد منصور توفيق11491

70دبلومكفري51277السليمانيةذكرنجم عبدهللا احمد412431

ي ابراهيم11499
ى
71دبلومكفري51277السليمانيةذكرازاد باق

ن411129 ي حسير
ى
72دبلومكفري51277السليمانيةذكرجالك عبدالباق

73دبلومكفري51277السليمانيةذكرامجد قادر عبدهللا350220

74دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد برهان عزيز132640

75دبلومكفري51277السليمانيةذكراركان ابراهيم مجيد506248

ن348518 ي حسير
ى
76دبلومكفري51277السليمانيةذكرصادق عبدالباق

77دبلومكفري51277السليمانيةذكروريا احمد نجم351101

78دبلومكفري51277السليمانيةذكرعبدالقادر شهاب احمد412507

79دبلومكفري51277السليمانيةذكرشورش حمةعل فرج132951

ن132797 80دبلومكفري51277السليمانيةذكرشورش ستار حسير

81دبلومكفري51277السليمانيةذكرسوران شهاب احمد11512

82دبلومكفري51277السليمانيةذكرخلدون عبدالكريم سعدهللا11468

83دبلومكفري51277السليمانيةذكرمصطفن احمد عبدالعزيز132882

ن كريم11476 84دبلومكفري51277السليمانيةذكرجالل حسير

85دبلومكفري51277السليمانيةذكرهاوكار حمزة نارص140093

86دبلومكفري51277السليمانيةذكراسماعيل صالح كريم350889

87دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد جمال خورشيد347290

88دبلومكفري51277السليمانيةذكراراز ابراهيم عبدهللا348975

89دبلومكفري51277السليمانيةذكرعلي طالب سعيد11521

ن412529 90دبلومكفري51277السليمانيةذكرهيوا شوان سمير

ي412407
ى
91دبلومكفري51277السليمانيةذكرريباز محمد باق

92دبلومكفري51277السليمانيةذكربيالل ابوبكر محمد132734

ن412368 93إعداديةكفري51277السليمانيةذكررمضان مجيد محمدامير

94إعداديةكفري51277السليمانيةذكرعبيد محمد علي132717

95إعداديةكفري51277السليمانيةذكرجالل ابراهيم عل131015

96إعداديةكفري51277السليمانيةذكراراز محمد احمد411408

ن محمدرؤوف11458 1ماجستيركفري51277السليمانيةذكرمحمد محمدحسير

2دبلوم عاليكفري51277السليمانيةذكراحمد شالل فرمان412457

3بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركوران ابراهيم سعيد412319

4بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد رزكار توفيق412439

فان حيدر خورشيد11505 5بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرنيجير

6بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرشمد دلشاد جالل411389

ن412564 7بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد همزة محمدامير

ن كمال قادر412279 8بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسفير

9بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركاروان حمةجان حمةسور412297

10بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرشمال محمد احمد412426

11بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرشادمان ابراهيم ستار412370

12بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردانا عدنان قادر412342

ن133118 13بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد ستار امير

14بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراسو جالل جبار11489

15بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركاوة سهيل خورشيد132628

16بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد برزان محمد140405

17بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسنكر علي محمد140045

18بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرحسن شهاب احمد412258

19بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردانا عبدالخالق مصطفن506231

20بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد حميد مجيد506246



21بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرحارث جبار محمد347190

22بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكريوسف صباح قادر140099

23بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهونر شدار كريم11443

24بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرفالح شدار ول412362

25بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرديار عبدالهادي ستار132771

ن11469 26بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكريوسف عزيز سمير

27بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرحمزة حميد سعيد133047

وان احمد140075 28بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد سير

ن412502 ن عبدهللا حسير 29بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرحسير

30بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد ابراهيم محمد11446

31بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراركان محمد عزيز412313

32بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعزيز اراز عزيز347650

ن412236 33بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد كريم حسير

وان عمر احمد506251 34بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسير

35بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد عبيد محمد506234

ن كمال قادر133017 36بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرريبير

37بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعمر عثمان محمود412338

38بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد موفق خورشيد506045

ن412565 39بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد همزة محمدامير

40بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعلي احمد حميد411223

41بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسوران عمر عزيز495363

42بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكروعد علي محمد412419

43بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركرمبان وادى فرج11508

44بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرزيار عزيز رحيم412324

45بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهاوكار سعيد محمدصالح350987

46بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد محمود حسن11442

47بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرديار صابر عبدهللا349706

ن11485 48بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرريبوار ستار حسير

49بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكركويان عبدالرحمن صابر348695

50بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهاوكار اديب صابر412387

ن412210 51بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرارى بهاءالدين امير

52بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد سالم صادق349928

53بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد جودت صابر349693

54بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد جليل محمد412411

55بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكردلشاد ستار محمد411676

56بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد جبار محمد347246

57بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعيىس عبدالعزيز اليخان412246

58بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهاوكار صالح قهرمان133506

59بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعباس نوزاد سلمان129535

60بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهانا عادل محمد506031

61بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرامانج جميل جهاد349813

62بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرايمن مجيد مصطفن412548

63بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعل احمد سعيد412328

64بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكريوسف هاشم رشيد411637

65بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكربرهم فائق كريم133023

66بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسامان عمر احمد506249

ن11461 67بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعبدالقادر عباس حسير

68بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكربلند شهاب احمد412353

69بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعل محمد معروف133070

70بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرمحمد اسماعيل محمد412552

71بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراكو عبدالسالم عبدل412244

72بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرهونر عباس خليل412459



73بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرسنكر برهان عزيز412343

ن عل350680 74بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكراحمد حسير

ن411206 75دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد عل سمير

76دبلومكفري51277السليمانيةذكرهيوا صالح محمد412461

77دبلومكفري51277السليمانيةذكربوار بازيان صابر506223

78دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد محمود حبيب412482

79دبلومكفري51277السليمانيةذكرهزار رمضان مجيد412567

80دبلومكفري51277السليمانيةذكرديرين باهر علي129895

81دبلومكفري51277السليمانيةذكرشمد ازاد احمد411384

82دبلومكفري51277السليمانيةذكراوميد جالل احمد506245

ن349792 83دبلومكفري51277السليمانيةذكراشنا محمد حمةامير

84دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد ابراهيم عزيز133189

85دبلومكفري51277السليمانيةذكربريار عمر خورشيد411398

86دبلومكفري51277السليمانيةذكرحسن كمال سعيد412433

87دبلومكفري51277السليمانيةذكرهاورى حميد رشيد350841

88دبلومكفري51277السليمانيةذكرهيمن عمر مدحت140418

89دبلومكفري51277السليمانيةذكرعباس اكرام عباس411780

90دبلومكفري51277السليمانيةذكرفرهاد بشتيوان خورشيد411531

91دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد علي محمدسعيد412440

92دبلومكفري51277السليمانيةذكردانا حسيب فريق133100

93دبلومكفري51277السليمانيةذكرعلي مولود احمد347816

94دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد قهرمان محمد132745

95دبلومكفري51277السليمانيةذكركارزان طلعت حسن133038

96دبلومكفري51277السليمانيةذكرسنكر طاهر نامق139999

97دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد جمال كريم411333

ن506229 98دبلومكفري51277السليمانيةذكرزانا فاضل محمدامير

99دبلومكفري51277السليمانيةذكركيالن ابراهيم صالح350175

100دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد ابراهيم قادر412495

101دبلومكفري51277السليمانيةذكراريوان ابراهيم خليل412444

102دبلومكفري51277السليمانيةذكرهاوسةر محمود عباس349767

103دبلومكفري51277السليمانيةذكرهريم فائق كريم349950

104دبلومكفري51277السليمانيةذكردلشاد محمد علي129706

105دبلومكفري51277السليمانيةذكرديار غزعل صالح411550

106دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد سامان عبدهللا133162

107دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد محمد عبدالحميد350307

108دبلومكفري51277السليمانيةذكرهيوا رشيد غيدان350641

ن مجيد350245 109دبلومكفري51277السليمانيةذكردابان محمدامير

110دبلومكفري51277السليمانيةذكريوسف عثمان حسن412498

111دبلومكفري51277السليمانيةذكركوران جالل جعفر412303

112دبلومكفري51277السليمانيةذكرهاوزين رعد عبدالرزاق133056

113دبلومكفري51277السليمانيةذكرسعد سعيد جمعة11522

ن506243 114دبلومكفري51277السليمانيةذكرريي  فاضل محمدامير

115دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمد روستم فرج132918

ن11454 116دبلومكفري51277السليمانيةذكرمحمديوسف نجاة حسير

117دبلومكفري51277السليمانيةذكرنجاح صالح زينالعابدن412275

118دبلومكفري51277السليمانيةذكراحمد حسن حميد133435

119دبلومكفري51277السليمانيةذكرشدشت احمد محمد132897

120دبلومكفري51277السليمانيةذكراوميد كرم محمد140053

121دبلومكفري51277السليمانيةذكرعبدالقادر كريم صابر412306

122إعداديةكفري51277السليمانيةذكروريا شدار ول411497

ن347962 123إعداديةكفري51277السليمانيةذكرجاسم محمد امير

124إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهيوا رشيد عل132909



ن اسماعيل122623 125إعداديةكفري51277السليمانيةذكراحمد حسير

126إعداديةكفري51277السليمانيةذكردانا خورشيد احمد122619

127إعداديةكفري51277السليمانيةذكربالل جالل علي412523

128إعداديةكفري51277السليمانيةذكراالن تيمور حسن348924

129إعداديةكفري51277السليمانيةذكرانجام عدنان كريم506172

130إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهيوا كامل عبدالحميد131372

131إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد شتيب لطيف122606

132إعداديةكفري51277السليمانيةذكربوال هوشيار جالل506027

133إعداديةكفري51277السليمانيةذكروليد شدار ول412525

134إعداديةكفري51277السليمانيةذكراسو عبدالسالم عبدل412221

135إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهلمت مبارك عباس11492

136إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد صالح قهرمان347750

زاد علي كريم412378 137إعداديةكفري51277السليمانيةذكرشير

138إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد رزكار اسماعيل411844

139إعداديةكفري51277السليمانيةذكراحمد كمال علي129739

140إعداديةكفري51277السليمانيةذكربالل عمر صبار348158

141إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمراد مهدي محمد349905

142إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد جاالك مدحت139843

143إعداديةكفري51277السليمانيةذكربختيار عمر صابر139961

144إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهيوا بكر احمد347509

145إعداديةكفري51277السليمانيةذكربزدار رمضان مجيد139889

146إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهيوا محمد فتاح412385

147إعداديةكفري51277السليمانيةذكرنامو ابراهيم حمزة11478

148إعداديةكفري51277السليمانيةذكركاروان قادر احمد506029

149إعداديةكفري51277السليمانيةذكراميد جمال جبار11466

150إعداديةكفري51277السليمانيةذكرجيا محمود حميد140025

151إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد علي رشيد412281

كو علي139898 152إعداديةكفري51277السليمانيةذكراحسان شير

 كمال علي139880
153إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمصطفن

154إعداديةكفري51277السليمانيةذكرشوان جمال كريم140319

155إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهريم صابر عبدهللا411351

156إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد يوسف سعيد139924

ن عبدل412509 157إعداديةكفري51277السليمانيةذكرطه ياسير

ن قادر412401 158إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمحمد ياسير

159إعداديةكفري51277السليمانيةذكردانا لقمان صالح506178

160إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمصطفن كمال ابراهيم350768

161إعداديةكفري51277السليمانيةذكرسيفر محمد احمد139902

162إعداديةكفري51277السليمانيةذكرامانج احمد كريم133274

وان عباس133011 163إعداديةكفري51277السليمانيةذكرحمزة سير

164إعداديةكفري51277السليمانيةذكركرميان رزكار صابر129598

165إعداديةكفري51277السليمانيةذكرمصطفن بكر محمود350716

166إعداديةكفري51277السليمانيةذكرعادل حامد جمعة140111

167إعداديةكفري51277السليمانيةذكرنيان ابراهيم محمدخان350203

ي412572
ى
ش عباس باق 168إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهير

زاد احمد140372 169إعداديةكفري51277السليمانيةذكرهلويست شير

170إعداديةكفري51277السليمانيةذكرشاهو صابر عبدهللا347905

171بكالوريوسكفري51277السليمانيةذكرعدنان عبدالقادر نضهللا506235

172إعداديةكفري51277السليمانيةذكرنهاد عبدهللا علي139952

ن140252 و عادل امير 1بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهير

2بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسميعة عبدالرحمن جمعة11501

نجيبة عثمان علي133145
3بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

4بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزيان خليل كاكل411165



5بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشيالن عزيز رشيد132648

ديمن علي حسن131343
6بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

7بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىضح طالب خليل11494

8بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىجوان سعيد جمعة11490

9بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىايمان جاالك نوري506237

10بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىميديا عبدالكريم فارس350120

ن140424 11بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىنوال عمران حسير

12بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدياري محمد حميد132987

13بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبيكرد خالد محمد132665

14بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىخيال غازى اسماعيل129869

15بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاسماء عباس فاضل133075

نيان انور ولي412288
16بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

17بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهيما انور مجيد351240

18بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشنو رشيد عل130336

19بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىالوالو محمود عباس140477

20بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىارزو صالح فارس412355

21بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىرندة شتيب لطيف133043

22بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىميعاد شتيب لطيف350922

23بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسنور طاهر نامق411458

24بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىجوان فريق كمر412381

ن جبار كريم351074 25بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىياسمير

350036
ى
26بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىازين اشيى باق

بروين حمه علي11507
27بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

28بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافان سليمان عباس132750

ي412569
ى
29بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىميديا عباس باق

ن مجيد350577 30بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبيام محمدامير

31بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىخيال اسماعيل صالح350557

ن412462 32دبلومكفري51277السليمانيةأنيىتارا ناضم محمدامير

33دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشلير وهاب احمد11481

34دبلومكفري51277السليمانيةأنيىتابان عادل محمد11509

كوردستان علي صابر11447
35دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

ن350658 شنو علي امير
36دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

37دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبيخال محمدنجم مجيد140078

ن140267 38دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشوين احمد محمدامير

سنور علي احمد412226
39دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

40دبلومكفري51277السليمانيةأنيىفيان محمود حسن140367

41دبلومكفري51277السليمانيةأنيىميديا ازاد احمد347715

42دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبناز صالح عبدالقادر351197

ن350263 43دبلومكفري51277السليمانيةأنيىعايدة نشاة امير

44دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيالن جالل حميد351120

45دبلومكفري51277السليمانيةأنيىنيكار جبار كريم133007

46دبلومكفري51277السليمانيةأنيىناسك جبار محمد348769

ن133500 47دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاينور نوزاد حسير

48دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجنار محمود عباس140360

ي كريم133442
ى
ن باق 49دبلومكفري51277السليمانيةأنيىدنير

50دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيماء خليل كاكل411715

51دبلومكفري51277السليمانيةأنيىفاتن عبدالستار مهدي11500

ن قادر351388 52دبلومكفري51277السليمانيةأنيىنياز محمد امير

53دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسمر ابراهيم حمة140305

54دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهيفاء فؤاد ستار411577

55دبلومكفري51277السليمانيةأنيىدلكير جمعه كريم11510

ن نادر411482 56دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسوزان امير



57دبلومكفري51277السليمانيةأنيىنازك عثمان عبدهللا139876

ن132739 58دبلومكفري51277السليمانيةأنيىتريفه عبدهللا حسير

59دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهند صباح نورى132672

60دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسنور ابراهيم قادر132820

61دبلومكفري51277السليمانيةأنيىدنيا عزيز خرسو412436

62دبلومكفري51277السليمانيةأنيىنوروز فاتح عبدهللا140185

63دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجيمن سالم رشيد11445

64دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسمر اكرام كريم350018

65دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاواز غزعل صالح140072

66دبلومكفري51277السليمانيةأنيىنيكار محمد فاضل140102

67دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاحمد عباس مجيد351181

ن عبدهللا140384 68دبلومكفري51277السليمانيةأنيىيرسى محمدامير

69إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىنرسين محمد نجم11449

ن132943 70إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىنورهان حمةصالح امير

مريم نامق علي411226
71إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

72إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىعاليه سعيد فرج131157

73إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشيان نجم رضا131329

74إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىبيخال عبدل اليخان11495

75إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىناشدة محمد احمد411415

ان عدنان جاسم140380 ن 76إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىكير

ن عل411542 1دبلوم عاليكفري51277السليمانيةأنيىشارة محمدامير

ن اكرم محمد412557 2بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافير

3بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىكيالن محمد عزيز412298

ن قادر11448 4بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشوة ياسير

5بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىريان محمد عبدهللا140036

6بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهوار خليل اسماعيل412266

7بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاويستا احمد عل11452

8بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبناز رشيد غيدان350628

9بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدريا محمود عباس140375

10بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاال احمد محمد506253

11بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدريان فائق كريم131065

12بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىفيان نوزاد رشيد347372

13بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىساره عبدالسالم عبدل412241

14بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىكالويز ستار محمد412243

15بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبانا عبدالخالق مصطفن412580

ن محمود412311 16بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىارزو بنيامير

17بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىميعاد محمد محمد صالح412408

ن351060 18بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىروزان احسان ياسير

ن350331 19بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاسماء كريم حسير

20بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىمروة احمد عثمان411842

21بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىنيكار مهدي عبدهللا412544

22بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافان قاسم حسن412404

ن412372 23بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىباخان سامان ياسير

ي صالح محمد350903
24بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىكابن

ن كمال قادر132707 25بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافير

26بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاية نجدت نوري140116

27بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدنيا عبدالرحمن صابر349717

28بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزينب اراول محمد347559

ه محمود رشيد132764 29بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسمير

ن412277 30بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبلدز عدنان سمير

ديانة سعيد علي350737
31بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

32بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىرؤيه مجيد مصطفن412535



نورالهدى سامي مولود350858
33بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

34بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافان برهان محمود133739

35بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاالء كمال ابراهيم506048

36بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىلينا عباس مصطفن506184

37بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىساكار عبدالكريم حمةالو350059

38بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىليل فريق كمر412559

و خورشيد احمد506035 39بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهير

40بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشيماء حكيم داود133536

41بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشنو شكر محمد411683

ن مصطفن حسن133478 مير 42بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشر

43بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىتارا مولود احمد506216

44بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشهد جوادت مجيد412389

45بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزيان سيامن جعفر11464

46بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسنور مردان احمد411443

47بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشورون روستم فرج11513

48بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبسية جليل محمد11488

49بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهاوزين ابراهيم عزيز130405

ن412487 50بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافان سامان ياسير

51بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهةريز عباس خليل412383

و كامل عبدالحميد349733 52بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهير

ن جبار محمد11453 53بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافير

54بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىامل احمد محمدصالح412516

55بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبيخال فؤاد اللةويردي133087

56بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىالنة سليمان عباس133180

ن412574 57بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزريان عبدهللا حسير

ن348122 58بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىروشنا طارق حسير

59بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىنيان عثمان حسن412233

60بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاريفان نوزاد رشيد347318

61بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشوكيل سامان محمد133124

ن349999 ن رشيد امير مير 62بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشر

63بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاسماء خالد عمر348029

64بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزريان رشيد حميد132756

65بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىالنة صالح عبدالقادر351315

66بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىورود سعيد جمعة11477

ة حميد رشيد133523 67بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىامير

68بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىديالن احمد عبدالرحمن412405

69بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشيماء احمد عثمان132784

70بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدلوفان محمد معروف133064

ن مجيد412240 71بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدرون ياسير

72بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىجرو محمد فتاح506197

73بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىكيالس شكور عزيز412248

ن كاكةحمة411490 ة حسير 74بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسمير

75بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاسماء حميد كريم140228

76بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىريواس هاشم احمد411429

77بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهالة جالل جعفر412484

78بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزيروان برزان محمد348798

79بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاسماء ادريس كاكةحمة412395

ن140005 80بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىفينك احمد محمدامير

81بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىتريفة اسماعيل جبار412273

82بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاوات جهاد حميد411604

ن رفعت11451 83بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسيفدا حسير

ن122543 امل سامي سمير
84بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى



85بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشنو ابراهيم عزيز133168

و احمد محمدصالح412392 86بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهير

87بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبهار محمد نورى11514

ن صباح نورى132776 88بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاسير

89بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشيالن برهان محمود411512

90بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزريان شدار كريم411216

91بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبةسوز عباس خليل412561

92بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىكابن نورى ابراهيم140065

93بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىسوما ابراهيم احمد131131

94بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبناز نامق عبدالجبار411377

95بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىبناز حسن روستم140398

96بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىجاوان جمال ابراهيم412416

وان عل412447 97بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدريا سير

98بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىروخوش احمد شكر411839

ن411688 بيكرد سامي سمير
99بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

ن مجيد351368 100بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدريا ياسير

كردستان علي احمد412282
101بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

102بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدلنيا عمر عزيز133155

103بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزيان سعيد صالح412393

104بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىفريا عزيز فتاح140276

وان عل412451 105بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدنيا سير

106بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشناى نشات سلمان11487

107بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىزينب فاضل جالل350228

108بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىازين كمال قادر132721

109بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهوزان عدنان حسن351221

110بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىكويستان محمد عزيز412315

111بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىهوزان مسعود صابر140054

112بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىايمان محمد جاسم11479

113بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىصنوبر بشير جعفر133800

يف349747 جوان سامي عزيزشر
114بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

ن عبدالجبار صابر506221 115بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىافير

116بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدنيا خورشيد احمد348636

117بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىجيين عمر كريم412366

118بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىماردين صباح محمد506242

119بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىمروة محمد مجيد133471

120بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىدنيا خليل ول506039

121بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىرقيه عل محمد412454

122بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشادين محمد احمد132618

سيلدا مصلحالدين علي11457
123بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيى

وي كامران عمر11498 124بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىشين

125بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىصافيناز صالح بهجت506218

126دبلومكفري51277السليمانيةأنيىداليا كوران صابر132806

127دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهوزان صالح صابر347612

ن11520 128دبلومكفري51277السليمانيةأنيىكونا محمد حمةامير

129دبلومكفري51277السليمانيةأنيىريان عمر محمد140296

130دبلومكفري51277السليمانيةأنيىديانا سعيد جمعة11519

131دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجيالن ناظم عباس133062

132دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسوزان وليد خالد350869

133دبلومكفري51277السليمانيةأنيىزينب جمعة احمد129787

134دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبناز جمال عبدهللا348820

135دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاواز جهاد حميد411590

زيان محمود حمةعلي140241
136دبلومكفري51277السليمانيةأنيى



ن350291 نادية علي محمد امير
137دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

138دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسازان اسماعيل مجيد412376

139دبلومكفري51277السليمانيةأنيىكوالن جالل محمد350819

ي132767
ى
140دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاواز محمد باق

 علي412261
ن 141دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشادين حسير

142دبلومكفري51277السليمانيةأنيىحنان احمد محمد506236

143دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشادان حسن حميد133174

144دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجوان عمر عزيز140057

145دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاسودة شكر عبدالحميد11465

146دبلومكفري51277السليمانيةأنيىتريفة يوسف جهاد412347

147دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيالن جاالك احمد351268

148دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيالن فاروق صالح132809

149دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسارة مهدي حسن506240

ن133487 150دبلومكفري51277السليمانيةأنيىريناز معروف حسير

151دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبان جودت صابر133456

152دبلومكفري51277السليمانيةأنيىديارى اسماعيل محمد133513

يف349777 مهربان سامي عزيزشر
153دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

154دبلومكفري51277السليمانيةأنيىفيان حيدر خورشيد132888

155دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشارة عباس مصطفن506120

156دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجيا نجاح حسن351507

ن506239 157دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشلير عزيز سمير

زينة جالل محمد علي411449
158دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

ن132968 159دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسوزان جمال حسير

160دبلومكفري51277السليمانيةأنيىكوردستان عبدالرحمن صابر348746

شونم علي رشيد412264
161دبلومكفري51277السليمانيةأنيى

162دبلومكفري51277السليمانيةأنيىكيوان ابراهيم صالح350104

و عباس عبدالكريم11515 163دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهير

ن412307 164دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجنار خليل حسير

165دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبناز احمد محمد11518

166دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبيمان ستار عبدهللا351283

167دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسارا جمال خورشيد351299

ن محمد129762 168دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيوة حسير

169دبلومكفري51277السليمانيةأنيىكردستان عمر عزيز133003

ن محمد133106 170دبلومكفري51277السليمانيةأنيىنيشتمان ياسير

171دبلومكفري51277السليمانيةأنيىروشنا حميد عزيز11473

172دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشوة عثمان فارس412429

173دبلومكفري51277السليمانيةأنيىفيان قاسم حسن412422

174دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيالن هادي محمد412331

175دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبناز نوري محمدخان412270

176دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشيماء عزيز محمد412285

177دبلومكفري51277السليمانيةأنيىروزكار عبدالكريم احمد129565

178دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاشيى محمد محمود133265

ن140263 179دبلومكفري51277السليمانيةأنيىشنو ستار حسير

180دبلومكفري51277السليمانيةأنيىصافية عمر عل رضا348861

 علي فاضل350970
ن 181دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجوفير

182دبلومكفري51277السليمانيةأنيىايمان عزيز محمد412380

183دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهاوزين نوزاد فاضل122593

184دبلومكفري51277السليمانيةأنيىحربية ستار محمد133283

185دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهاوناز احمد محمد11470

فان شالل رشيد412456 186دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبير

187دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجيالن جالل جعفر506228

188دبلومكفري51277السليمانيةأنيىباخان جالل سعيد133095



189دبلومكفري51277السليمانيةأنيىديالن فائق كريم131201

190دبلومكفري51277السليمانيةأنيىارزو حميد رشيد347540

191دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسازكار عبدالمجيد محمود412305

192دبلومكفري51277السليمانيةأنيىبيمان عزيز رشيد412249

193دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجيالن احمد عبدالرحمن133226

و انور محمد133416 194دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهير

195دبلومكفري51277السليمانيةأنيىاسن موفق خورشيد349974

196دبلومكفري51277السليمانيةأنيىدلسوز مقداد حمه عزيز11516

197دبلومكفري51277السليمانيةأنيىمريم حسن كاكه حمه347676

198دبلومكفري51277السليمانيةأنيىجنان احمد محمد506116

199دبلومكفري51277السليمانيةأنيىديالن حيدر رشيد351154

200دبلومكفري51277السليمانيةأنيىهاوش احمد محمد11506

ن شدار محمد412301 201دبلومكفري51277السليمانيةأنيىافير

202إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشيدا وريا درويش350613

203إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشيالن احمد محمود133217

204إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىنورجان جاسم محمد130140

205إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىفينك اسماعيل غريب131249

206إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىبيام احسان حسيب347727

207إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىميديا عباس رمضان411507

208إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىنيكار نوزاد حميد139989

ن بناء محمدصالح139914 209إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىكشبير

210إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىجوان محمد طاهر130259

211إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىجنار احمد محمود133288

ن347994 212إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىامل محمد امير

213إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىسهيلة عبدهللا محمد413133

214إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىهالة ابراهيم حمزة129546

ي ستار حمةبالة11475
215إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىاشيى

216إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشادان عزيز رشيد506050

217إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىماردين لقمان محمد129802

218إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىزينو خليل كاكل411518

يف348051 سارا سامي عزيزشر
219إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

220إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىهانا احمد محمد139964

زاد علي506160 221إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىديمن شير

222إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىهدى هاشم محمد139937

223إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىسازكار احمد خليل129669

224إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىمريم رزكار اسماعيل139975

شنو شاخوان علي139863
225إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

ن140412 وان سمير 226إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىفرميسك سير

227إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىاالء نوري محمدخان412500

228إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىميالد شتيب لطيف506053

نور علي محمود139942
229إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

230إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىروزين يوسف احمد351348

231إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىولدان عبيد محمد139853

232إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىاسماء نوري محمدخان412271

ن قادر412294 233إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشود ياسير

234إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشلير جمال عبدهللا349217

235إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىخيال عبدهللا توفيق139932

236إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىجلنك بيلماز عثمان140067

237إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىكنار شجل فاضل140219

238إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىاشاء ابراهيم محمدخان411470

239إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىاشاء شجل فاضل140147

كو علي140404 زينة شير
240إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى



241إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىبيكرد كمال احمد411662

ين كاظم احمد349829 242إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىشير

243إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىمزده فخرالدين حسن130373

244إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىبوكان لقمان محمد139890

ن11517 245إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىخاموش شكر حسير

ن ابراهيم347432 246إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىهيوا حسير

247إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىبناز كاظم خليل11460

248إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىرويدة جالل محمد411561

ن محمود حسن11482 249إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىافير

شايستة احمد علي11474
250إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

251إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىديكان شدار كريم140391

روشنا علي حسن139967
252إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

253بكالوريوسكفري51277السليمانيةأنيىاالء كمال احمد412335

ن سعيد11480 254دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسوزان محمدامير

255دبلومكفري51277السليمانيةأنيىسعدية شكور محمد350786

256إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىبروين اديب صابر412321

برى علي احمد411695
257إعداديةكفري51277السليمانيةأنيى

258إعداديةكفري51277السليمانيةأنيىليل عبدالفتاح محمد133211

1ماجستيربازيان21278السليمانيةذكردلير عثمان حسن394358

2بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرمحمود احمد اسماعيل395281

3بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرمحمد خدر عبدهللا392543

4بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرمحمود حمة سعيد396399

ن395774 5بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهيمن توفيق حمةحسير

ن طة11546 ن حمةامير 6بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرحسير

7بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرعمر حمةرحيم علي11556

8بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرعزيز همزة محمد394901

9بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرشكةوت علي سعيد396831

يف499043 10بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكردارا محمدعلي شر

11بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرعلي عبدهللا قادر396591

12بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرئاوارة عثمان علي11537

13بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرريباز ابراهيم احمدجةبة11536

14بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرامانج لطيف محمد498989

15بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرئاكار محمدالو رضا394751

16بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرمحمد احمد عبدالقادر11566

17بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهةزار جمال حمة499080

18بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرئوميد غفور احمد11577

ن499076 19بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرايوب كريم حمةامير

20بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكركارزان صديق سعيد498972

21بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكربةختيار جوهر محمد11562

22بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرايوب محمد حمةصالح11543

يف11575 23بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرمحمد خالد شر

24بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرحسن فرج عزيز405392

25بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهه ستيار محمدالو رضا394840

ون كريم عبدهللا11529 26بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكربير

27بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكردانا محمد خوارحم498977

28بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهوشيار جمال رفيق403559

29بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكردانا كريم حسن396502

30دبلومبازيان21278السليمانيةذكركامل عبدالرحمن رسول396657

31دبلومبازيان21278السليمانيةذكركمال محمد محمود396486

32دبلومبازيان21278السليمانيةذكرسامان محمد مصطفن498789

33دبلومبازيان21278السليمانيةذكرعبدهللا احمد حمةصالح498885

34دبلومبازيان21278السليمانيةذكرالياس قادر عبدهللا499012



35دبلومبازيان21278السليمانيةذكرجينةر طيب عمر394397

ن498914 36دبلومبازيان21278السليمانيةذكرسامان محمد حمةامير

ن396924 37دبلومبازيان21278السليمانيةذكرهيمن ناصح امير

38دبلومبازيان21278السليمانيةذكرسوران جمال محمد392350

وان عباس ففى محمد397045 39دبلومبازيان21278السليمانيةذكرسير

40دبلومبازيان21278السليمانيةذكرنزار خدر محمدصالح499118

41دبلومبازيان21278السليمانيةذكردلير رحيم حسن396390

42دبلومبازيان21278السليمانيةذكركوجر ساالر احمد11559

43دبلومبازيان21278السليمانيةذكرطيب خدر محمدصالح395408

44دبلومبازيان21278السليمانيةذكرعمر علي حمزة11571

45دبلومبازيان21278السليمانيةذكرزانا عمر عبدل395239

1ماجستيربازيان21278السليمانيةذكرسة روة ر ابوبكر احمد395120

2دبلوم عاليبازيان21278السليمانيةذكركوزار صديق رضا394882

ون مردان فارس499057 3بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكربير

ن499187 4بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرعماد محمد سعيد امير

5بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكراسماعيل عمر كريم395991

6بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكروريا رحمان نادر498435

7بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرصالح الدين ازاد صالح394917

8بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهاوكار عثمان حسن11549

9بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرنه به ز احمد سعيد392457

10بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكراركان حسن طاهر396705

11بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكربارام عل محمد498924

12بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكركوثر عثمان سعيد405524

13بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهاوكار جالل عبدهللا499257

زاد499229 14بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرشهرام محمد شير

15بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرحسن سعيد نوري392717

16بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكركوران صمد حمه392608

17بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهاوار عبدالرحمان احمد11544

18بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكربروا رزكار احمد395291

19بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكربلند محمد رسول499061

20بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرريباز حكيم توفيق405331

21بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرره هيل محمود احمد396727

22بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهاورى خالد محمد498965

23بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهةلو عمر عبدهللا404320

24بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرئاراس احمد حمة396965

25بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرشفان قادر محمود392752

ش رفيق محي الدين396006 26بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهير

ن392369 27بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهاوكار حسن محمدامير

28بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكركوران محمود صالح397063

29بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرراويز غفور بابكر395383

ش ممند مصطفن499248 30بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرهير

وان احمد حمةصالح11574 31بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرشير

وت محمود396520 32بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكرريبوار بير

ن498606 33دبلومبازيان21278السليمانيةذكرره وه ند نورى امير

34دبلومبازيان21278السليمانيةذكرخرمان جبار محمدطالب395440

35دبلومبازيان21278السليمانيةذكرهاوكار انور احمد499202

36دبلومبازيان21278السليمانيةذكرشاجوان عل فارس396476

37دبلومبازيان21278السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن حمزه396497

38دبلومبازيان21278السليمانيةذكربيشه نك محمد اسماعيل11572

39دبلومبازيان21278السليمانيةذكرايوب محمود معروف403771

40دبلومبازيان21278السليمانيةذكرزيلفان خالد علي394419

41دبلومبازيان21278السليمانيةذكربالل احمد عبدهللا396640



ن499259 42دبلومبازيان21278السليمانيةذكرشياس محمد سعيد امير

43دبلومبازيان21278السليمانيةذكراحمد سعيد قادر392325

ن عبدهللا احمد11538 44دبلومبازيان21278السليمانيةذكرمزكير

45دبلومبازيان21278السليمانيةذكركةرميان محمد ابراهيم499026

46دبلومبازيان21278السليمانيةذكرشبست طاهر قادر11576

47دبلومبازيان21278السليمانيةذكركةيوان سيامند عارف404594

48دبلومبازيان21278السليمانيةذكربهزاد عبدهللا علي403474

49دبلومبازيان21278السليمانيةذكربيكةرد عبدهللا علي499096

50إعداديةبازيان21278السليمانيةذكربه همه ن بهاءالدين صالح397012

51إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرعلي كاكةمند توفيق392482

52إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرريبةر خالد عزيز498474

53إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهاوبير عزيز كويخا محمد11526

54إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهه لويست صالح محمد395749

55إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهةورامان جزا عزيز11567

56إعداديةبازيان21278السليمانيةذكردزوار همزة رسول405278

57إعداديةبازيان21278السليمانيةذكررهيل لطيف علي403245

58إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهه ردى كمال داود499066

59إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرريكار طالب محمود402890

ن405498 ن محمدامير 60إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهاوري حسير

ن499288 ن محمدامير 61إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرشاالو ياسير

62إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرمحمد عادل ابراهيم11565

ن جبار كريم405229 63إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرريبير

64إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرمحمد عزيز عبدهللا404157

65إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرمحمد حميد محمد405615

 علي عمر402857
ن 66إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرحسير

67إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهاوكار عثمان صالح392261

68إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرئاكار ظاهر محمد404863

69إعداديةبازيان21278السليمانيةذكربريار محمود كويخامحمد499194

70إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرصالح عثمان حمة402963

71إعداديةبازيان21278السليمانيةذكردلشاد جبار محمد خورشيد212083

72إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرهةزار عبدالصمد جمال212110

ن396904 73إعداديةبازيان21278السليمانيةذكركوران بكر محمدامير

ان سوران حمةرشيد498696 74إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرمير

75إعداديةبازيان21278السليمانيةذكربونياد برهان كريم499283

76إعداديةبازيان21278السليمانيةذكررةوةز كريم معروف498624

77إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرمةريوان احمد محمود395419

ن محمود كويخامحمد499242 78إعداديةبازيان21278السليمانيةذكربه لير

79إعداديةبازيان21278السليمانيةذكرانس لقمان رسول395000

يف سعيد403221 80بكالوريوسبازيان21278السليمانيةذكردارا محمدشر

1بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسارا سوارة محمد403893

2بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىتارا رؤوف محمد395573

ديرين علي صالح396650
3بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيى

ي محمد صالح395554
4بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىدشين

5بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىتةالر لطيف رؤوف394480

6بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسنور محمد عبدهللا394732

7بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىكانياو خلف كريم11564

8بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىمهاباد جالل عبدهللا396037

9بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىهةوار ستار سعيد394988

10بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىفيان مردان فارس499267

11بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسازان احمد رشيد140266

12دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشوة بكر عزيز499048

شكرية علي صالح11563
13دبلومبازيان21278السليمانيةأنيى



14دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىزيان مصطفن رضا499253

15دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىليل عبدالكريم حمه رشيد394954

ن عزيز جمعة11561 16دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىنرمير

17دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشنو عارف كوخامحمد11569

18دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىاواز يوسف محمد397051

19دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكيالس مصطفن قادر11568

ن11532 ن عل محمدامير 20دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىنازه نير

21دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىنه ورؤز قادر حمه396916

22دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىئاال عزيز عبدهللا396616

كز عبدالرحمن سعيد396805 23دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىنير

24دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكونا عمر صالح11578

25دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىاديبة محيالدين محمد11570

26دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشوخان محمد صالح11560

27دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسه روه ت محمد عبدهللا11531

28دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشاهان صدرالدين احمد392360

29دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىتارا جالل كريم404930

ن395901 ن حمه امير ن حسير 30دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشه رمير

31دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىباخان عل فارس396482

32دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشانؤ عبدالعزيز مصطفن11539

33دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىروبار جليل محمد395524

34دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشوخان عبدالرحمن حمزة396513

كلثوم علي رفيق11551
35دبلومبازيان21278السليمانيةأنيى

36دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىهيشوو خوارحم صالح396407

شوه علي حسن11550
37إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيى

به يمان علي صالح396785
38إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيى

39إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسوما عبدالصمد فاتح498895

40إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىروزا محمدطاهر محمد516771

41إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبةروا جمال رسول395949

1بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزيبا عبدالصمد فاتح498890

2بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىنيان رفيق محمد311861

3بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسوما سليم مصطفن499019

4بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىروخوش ابراهيم سعيد11525

5بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىجاوان جةوهةر غفور395495

6بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىكازيوة عثمان حسن395541

ن احمد498567 7بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشوخان حم امير

8بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشنيار رؤوف حسن395342

9بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزيلوان جليل محمد499236

10بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىبةرى انور احمد402704

11بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىئاويز طاهر محمد11530

12بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىبه فرين رزكار مارف405545

13بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىجيا كمال محمد403144

14بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىخيالن عمر فرج397020

ن498941 15بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىهزان ابراهيم حسير

ن عبدهللا محمد غريب11528 16بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىئه فير

17بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشةيما خورشيد عبدالكريم499216

18بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشنو رؤوف رسول394434

19بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىجاوان عل فارس396418

و بكر محمد498910 20بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىهير

21بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزاليا طاهر محمد11555

22بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىلنيا خرسو رسول397074

23بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىميهرةبان محمود احمد395326

ن396579 24بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزريان حسن محمدامير



ين حمة صالح394499 25بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىكةشر

26بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىئه شين جزا مجيد397036

ن عثمان عارف11553 27بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىالفير

28بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىساكار احمد مصطفن392240

29بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىكزال خلف كريم395454

30بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشه نكار صالح مصطفن499139

ن عثمان مح الدين404483 31بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىنرمير

32بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسازكار محمد احمد396026

يفان ابوبكر محمودهمزة11527 33بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىبير

34بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشادي عبدالرحمن سعيد396559

35بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشوخان عثمان قادر498958

36بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشارستان محمود سعيد11554

ن396985 37بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىهاوناز احمد حمدامير

38بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىروزكار عبدهللا كريم396463

ن395685 39بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىكواللة كريم حمةامير

شهال حمد الي11524
40بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيى

41بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىشيالن رفيق محي الدين395917

42بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزريان مجيد محمد394378

ن499114 43بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىهازة ابراهيم حسير

ن395307 44بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسنور حسن محمدامير

45بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىجاوان طارق رضا395933

46بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسميعة غفور يونس395102

47بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىنورا وحيد سلطان396447

48بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىتافكة جمال مصطفن392304

49بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىكلثوم عمر كريم498993

50بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزريان جالل احمد396811

51بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسازان رفيق محي الدين499104

ن قادر محمد499225 52بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىره نكير

53بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىزوان فارس عبدالكريم402810

ن395806 54بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىجرو حسن محمدامير

55بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىروشنا عبدالرحمن حمزة405571

شادي حمد الي11523
56بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيى

57بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىسومة ية صديق ابراهيم11547

58بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىبنار بكر محمد498918

59دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسارا كريم معروف499091

60دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىتابلو نوزاد عبدهللا403536

هازة سيدكول علي498878
61دبلومبازيان21278السليمانيةأنيى

62دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىهاوناز كامل عبدهللا395825

63دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىئاره زو احمد حمه396954

64دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشنان محمد احمد136190

65دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشيماء احمد عبدهللا499198

66دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسيالن محمد عثمان392650

67دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشلير جوهر محمد11534

ة غفور يونس397004 68دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسمير

69دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكويستان جالل محمد396976

70دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشنو قادر سعيد396450

71دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىزيان صمد حمه392532

72دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىنياز محمدسعيد صالح396544

ن499124 73دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىهه نار عزالدين حمةامير

يفان عثمان حسن395857 74دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبير

75دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسومية فريدون كريم395624

76دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسؤزيار غفور عبدالعزيز11552



77دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىزريان لطيف محمد498980

ن396931 ه احمد حمدامير ن 78دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىهير

يفان بكر محمد498613 79دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبير

80دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكوثر عمر حمةصالح499052

ن498412 ن مشير حسير 81دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشه هير

82دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىئاوارة عل فارس395981

يفان طه كويخاكريم11533 83دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبير

84دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىاسماء ازاد صالح396770

85دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىزةيتون نوزاد عارف499108

86دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىهاوزين كريم قادر395887

نيان ستار محمدعلي396757
87دبلومبازيان21278السليمانيةأنيى

88دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكازين محمد خوارحم395995

89دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسارا فاتح عزيز11540

90دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىده ريا فاروق عمر11548

91دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسيفر واحد رسول498873

92دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشاكول جمال محمد499039

93دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكوالله جوهر حمه11535

94دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىخه نده كمال قاله404554

95دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىتةنيا رؤوف حمد11558

96دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىخةندة طالب يونس395197

97دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشارو احمد عبدهللا499209

98دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىريزين مردان فارس499029

99دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشادان صديق سعيد396424

100دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىخةندة شورش كريم392402

101دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكشاو محمدجزا مجيد11573

102دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبهانة خدر صالح110881

يف498900 103دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىريواس علي شر

104دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىرازاو طارق صديق395210

105دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشيماء سيامند عارف403867

ن395960 ن محمد امير 106دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىسازكار ياسير

ن محمدرشيد403436 يفان حسير 107دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبير

ن سه روه ر احمد499179 108دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشه هير

شلوفان علي مصطفن395371
109دبلومبازيان21278السليمانيةأنيى

ي محمد عبدالرحمن394936
110دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىدةشين

ن404234 111دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىجنور حسن محمدامير

وان عبدالوهاب499016 112دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبناز سير

113دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىميهربان شتيب غريب395515

 محمد علي498687
114دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىشيين

115دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىزينو سيف الدين نامق404898

ان رضا احمد11541 ن 116دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىكير

117إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىزيتون جالل عبدهللا11542

118إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشاجوان عبدهللا وثمان403591

119إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشة يدا جالل محمد402949

120إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسارا فاتح روستم499246

ن كاكل محمد498367 121إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشه هير

122إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىدةريا حمة صالح402733

123إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشانيا حمة صالح403517

124إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىنشميل احمد محمد396710

125إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىرةوةز صالح فخرالدين395226

126إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشنيار رحيم صالح405102

127إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسوزيان احمد حمة404523

128إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىئافان عبدهللا علي498389



129إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشادان شتيب غريب405564

130إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىجنور احمد عبدهللا498446

131إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهيشوو ملكو احمد405037

فريشتة محمد علي498511
132إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيى

ان محمود سعيد212092 ن 133إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىكير

نيكا ابوبكر علي396456
134إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيى

135إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهةرزين احمد قادر396689

136إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىاية سوران حمةرشيد395397

137إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىئةشكان عبدالرحمن عبدهللا403036

138إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىجرو همزة رسول405305

139إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىفارين عبدهللا احمد405667

140إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبه زار احمد حمه498504

141إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىكوزين سعيد عبدهللا392558

142إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىله نيا محمود حمه405584

ن محمد رشيد403279 143إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبة رى حسير

144إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىوه نه وشه صالح عبدهللا11557

145إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىدونيا كمال حمة فرج392498

146إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهناو سليم احمد402875

147إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسوالف ازاد غريب499280

ي كريم احمد499263 بينابي
148إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيى

149إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبسوز عارف سعيد498946

150إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبانو ئازاد عبدالرزاق405805

151إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشازيار فائق جالل402909

152إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىامل سعيد ممند392390

153إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىنيان حمه رشيد اسماعيل403087

154إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهه وار عارف سعيد498463

ن396857 155إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىديدار محمد محمدامير

156إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسكاال صالح محمد395429

157إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىفريشتة عبدهللا احمد395504

158إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىثريا سلمان توفيق396695

159إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىمريم رسول يونس405450

160إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسوزان وهاب عل396630

161إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهاوزين عمر عبدهللا404443

162إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبه فرين معروف محمد405725

163إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىسازكار همزة رسول405241

164إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىشادان عبدالعزيز مصطفن11545

165إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىبيام احمد قادر396744

166إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىئاال جبار محمدخورشيد212068

167إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهازه عزيز كويخامحمد212118

ة عباس محمد395839 168بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىمنير

169بكالوريوسبازيان21278السليمانيةأنيىفوزيه عباس محمد394458

170دبلومبازيان21278السليمانيةأنيىبدرية محمدسعيد صالح396524

خرمان علي صالح397026
171دبلومبازيان21278السليمانيةأنيى

ن جالل محمد396944 172إعداديةبازيان21278السليمانيةأنيىهيلير

1دكتوراهجمجمال51279السليمانيةذكركارزان رفيق صديق400111

2ماجستيرجمجمال51279السليمانيةذكربشتيوان فاضل صديق400161

وان حمه خان رحيم400123 3ماجستيرجمجمال51279السليمانيةذكرسير

4ماجستيرجمجمال51279السليمانيةذكرهيوا رفيق نامق396607

 حمه علي سعيد220244
ن 5بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرحسير

6بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرازاد طه احمد220425

7بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرصباح لطيف احمد399803

8بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركامران محمدصالح كريم12288



9بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكررفيق حمةسعيد رشيد12326

10بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرنوزاد عبدهللا حميد210684

11بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرظاهر قادر محمد400048

وان سيدكول محمد403094 12بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسير

13بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهيدايت رفيق فتاح12266

14بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرفرهاد فريق محمد210803

15بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكربختيار طيفور نوري210685

16بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرانجام غفور رضا220337

17بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمريوان ناصح طاهر12292

ن12264 18بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهمزه حسن امير

19بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوشيار خليل علي12232

20بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرحسن عل حميد210801

يف212208 21بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرفائق فريق محمدشر

22بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراحمد ناصح احمد210775

زاد عزيز399458 23بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكربهروز شير

24بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد سيدكل سيدة400057

25بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشوان رحيم كريم12237

ن506340 ن محمد امير 26بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكربختيار حسير

27بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهةلمةت صالح الدين كاكةخان397984

28بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرعدنان جبار فرج12287

ن220388 29بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكردارا علي محمدامير

30بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراري مجيد حمةكريم210944

31بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركوران فاتح خرسو399725

يف12337 32بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرئاريان عبيد شر

33بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرفرمان كريم قادر12341

34بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراسو نجاة شفيق12339

ن كريم12332 35بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشاخوان محمدامير

36بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهريم احمد توفيق12285

37بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرفرمان فتاح احمد212359

ش رمضان محمد12335 38بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهير

39بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد عمر مولود12180

40بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهةلويست نريمان رحمان12265

41بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشوانه جمعه محمد12245

42بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهيوا عثمان عبدهللا210657

 علي399398
ن 43بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرعمر محمدامير

44بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرازاد احمد محمد399886

45بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركه يوان كريم خرسو399716

46بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسوران حميد صالح12277

ن عارف210673 47بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرعارف محمدامير

ن عبدالكريم قادر210741 48بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرتحسير

49بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركوران جمال عباس506336

50بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهاوكار رسول رضا12283

51بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرلطيف عزيز خرسو400096

52بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركويستان حمة خرسو399908

ن عزيز12315 53بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكررامان محمدامير

54بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسيوان عزيز كرم12177

55بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركوران محمد رحيم210878

56بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشوان غفور عبدهللا210660

57بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكردرسيم عبدالخالق حسن12333

58بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوكر رؤوف مح الدين399981

59بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوكر عزيز شكر12309

يف صالح211053 60بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرعمر حمةشر



61بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرارام نجم رؤوف12197

62دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمولود جوامير عمر210874

63دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرعلي عزيز طه12191

64دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراسعد محمد مصطفن12318

ن12262 65دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرازاد محمد حسير

66دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرعلي احمد كريم399791

67دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراكرم جوهر محمد12284

68دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرنجاة طه احمد12181

69دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرعبدالرحمان رشيد قادر220333

70دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرسوران صديق عزيز399994

ن210968 71دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراميد محمد حسير

72دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرديار عمر مولود12349

73دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرلوقمان علي صابر399607

74دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهردي عبدهللا عبدالرحمن212347

75دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمريوان عمر محمد508581

76دبلومجمجمال51279السليمانيةذكررمضان سالم عمر12183

ن حسن399433 77دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرنارص ياسير

78دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرسوران رحيم رشيد400062

79دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرسامان عمر يوسف220376

80دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرجمعة عزيز اورحمان12338

81دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرنريمان سعيد كريم12178

82دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهوشيار كريم قادر399242

83دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرعادل عودل توفيق382377

84دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراسماعيل عزيز خرسو12328

يف210666 85دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرروند عمر شر

86دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراكو علي رسول210766

87دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشاهو نجمالدين محمد400139

ن12342 88دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرارام احمد حمه امير

89دبلومجمجمال51279السليمانيةذكربريار محمد سعيد210872

يف12231 90دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرئاسو عبيد شر

يف399537 91دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرفريدون فريق محمدشر

92دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرسنكر هونر عمر220306

93دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشمال قادر علي12248

94دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراراس احمد فرج212234

95دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد فريق احمد12240

96دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرزانا انور اسعد220299

يف عبدالكريم210850 ان حمه شر 97دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشير

98دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرروكان عبدهللا خرسو220172

99دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرنةبةز كاكة حمة توفيق212225

100دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراحمد عبدالباسط احمد210816

101دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد مجيد حميد506319

102دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشيفان غفور عبدهللا12217

103دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد ازاد محمدعلي399626

104إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرطيفور غفور روستم12353

ن غريب220413 105إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرسعيد حسير

106إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرفرهاد حمةكول كريم12272

وان صالح كيابن12260 107إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرشير

108إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد احمد كريم12274

109إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهردي محمد صالح210756

110إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكراكو عبدعزيز محمد220429

111إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرعبدالرحمن طارق حسيب506311

1بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوشيار كريم محمد210750



2بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوكر رمضان محمد12330

ن12296 3بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهيمن رؤوف محمدامير

4بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشوان عبدالقادر سعيد12276

ن محمد211017 5بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد ياسير

6بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرتوانا جمعة عزيز210918

7بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسيوان رمضان عبدهللا399756

8بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهريم كريم فتاح12208

9بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرجيا طيفور غفور212379

10بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهةلةت حسن افندى12190

11بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهةلويست عمر محمد400190

ن اكرم جوهر12278 12بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرداهير

13بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراحمد نوري حسن399890

14بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرارام محمد حمةعل403072

15بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهارون رحيم محمد12317

16بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراركان صباح جبار12314

17بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكربشتيوان محمود رحيم12213

ن حسن220316 18بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرخندة ياسير

19بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكردانا عثمان فرج210738

20بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد حسن افندى399808

21بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكررنجة عدنان عزيز210680

22بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهاوكار محمد محمدحبيب12215

23بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرابراهيم طه رحيم210977

ن220334 24بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسنكر جوامير حسير

25بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهاوكار ناصح رحيم399899

26بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد نوري حسن399881

يف399513 27بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهفال عمر شر

28بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشوان زاهر رحيم396878

29بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوكر احمد عبدهللا506278

30بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرتوانا اسعد حسن12187

ن رؤوف506328 31بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرعلي حسير

32بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرجيكر عبدالخالق حسن210989

33بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد عدنان عبدالرحمن210743

34بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركاروان ناظم محمدغريب12189

35بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرريفان مصطفن حسن210792

36بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرئارس احمد محمدخليفة400103

وان محمد403078 37بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرئاكو سير

38بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكربروا عبدالفتاح محمد403236

39بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسلمان خليل نوري12252

40بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراحمد عدنان عبدالرحمن399656

41بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهاوري نوري حسن12250

42بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرنزاد غفور حسن210732

43بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمسعود طيفور نوري400129

44بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسوران عودل توفيق220382

45بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد صفر غفور12194

46بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهوراز محمد كريم399948

47بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرزةريا طيفور غفور210678

48بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرزانا فاروق فتاح396475

49بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرنارص عبدهللا خرسو400016

50بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرديرين اسماعيل صديق399845

51بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكريوسف طالب عبدالرحمان211011

52بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراكو علي عبدل403156

53بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكراكو حمةصالح توفيق210780



54بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهارون عمر محمدطاهر399731

55بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرريباز علي صديق210979

ن محمد13661 56بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرنردي ياسير

57بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركيوان محمود رحيم506293

58بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرسه رخيل عارف حمة كريم400006

59بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركوران مولود محمود211055

60بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكركاوه فريق رسول212390

61بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرشوان حميد عل399497

62بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد صباح طاهر399527

وان رمضان عبدهللا400035 63دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرنوشير

64دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد صفر خضن12346

65دبلومجمجمال51279السليمانيةذكردانيار حمةرشيد قادر382365

66دبلومجمجمال51279السليمانيةذكركارزان عبدالرحمن محمدعلي220359

67دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد رمضان عبدهللا399328

68دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرزريان ظاهر حكيم12319

يف399299 69دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرريبه ر فاتح شر

70دبلومجمجمال51279السليمانيةذكررومان سعدهللا حمةرضا399519

71دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد هلمت محمدخالد12182

72دبلومجمجمال51279السليمانيةذكربروا نجاة محمد12281

73دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرارى عبدعزيز محمد399690

74دبلومجمجمال51279السليمانيةذكردانا عبدهللا علي399986

75دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهارون كريم فتاح12211

76دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرديار ريبوار عزيز399937

77دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرنهرو عمر احمد506317

78دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرديلمان عمر صالح399614

79دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهلو عل شاسوار399359

80دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهزار علي مصطفن399771

81دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرريبوار حميد مجيد212293

82دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرناسكة عمر حسن210897

83دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرديار ساالر رفعت517824

84دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرديار عادل عودل220381

85دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشوان جمال احمد210916

86دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهوشيار بختيار عودل211044

87دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهورامان رمضان عبدهللا399765

88دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرريناس غفور محمد12313

يف399856 89دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشاخوان جليل حمه شر

وان اوميد حسن210783 90دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشير

91دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهوراز ساالر رفعت12238

92دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرصفر محمد رشيد210714

93دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرهةوراز ابراهيم احمد399741

يفان احمد محمدخليفة382367 94دبلومجمجمال51279السليمانيةذكربير

95دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد حسن عبدالكريم399316

ن محمد220315 96دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراحمد ياسير

97دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرشمال عبدالخالق سليمان210642

ن كريم210868 98دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرابراهيم محمدامير

99دبلومجمجمال51279السليمانيةذكردرون جمعة حامد212248

100دبلومجمجمال51279السليمانيةذكروريا احمد رشيد400042

ن210784 101دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد رضا محمدامير

102دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرئارام طه رحيم210758

103دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمةشخةل ازاد عمر399427

104دبلومجمجمال51279السليمانيةذكريعقوب طالب عبدالرحمان211000

 علي399673
ن 105دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراحمد محمدامير



106دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراوارة بالل فتاح506332

107دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد مجيد محمد399504

108دبلومجمجمال51279السليمانيةذكربيستون عثمان عزيز12303

109دبلومجمجمال51279السليمانيةذكركيوان نورالدين كاكةحمة12225

110دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرجومان كامران رشيد12273

111دبلومجمجمال51279السليمانيةذكرطيفور جالل سعيد517812

يف396773 112دبلومجمجمال51279السليمانيةذكربرزان محمود شر

113دبلومجمجمال51279السليمانيةذكراوميد رضا محمود210883

114دبلومجمجمال51279السليمانيةذكركنار بالل فتاح220217

115إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكراسامة ريبوار عزيز397967

116إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرتوانا فاروق فتاح220384

117إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد ريبوار رسول220369

118إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد عادل علي12350

119إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرنيكار عبدهللا عثمان220162

120إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهيمن احمد رشيد220401

121إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكراحمد حكيم رضا400158

122إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد هابيل عزيز506252

123إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد عبيد عزيز399697

124إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد كامل احمد397032

125إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهةلويست نوري حسن397948

ن506302 126إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرسيامند حسن حسير

127إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهاورى عثمان عبدول220405

ن12204 128إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرصالح شدار حسير

129إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهه زير عبدالرحمان رشيد12200

130إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرارام اسعد محمد12316

ن220281 131إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرشدار بكر ياسير

132إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكربختيار محمد شاسوار12221

133إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرابراهيم فرهاد حمةكول212284

134إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد غريب فريق400119

ائيل احمد212238 135إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهيوا جي 

136إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرسه رباز ساالر رفعت506255

137إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد لطيف جبار212295

138إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرحمزة عبدالرحمن محمد400072

139إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرسةروةر صباح طاهر396697

يف211024 140إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهةريم عمر شر

141إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرزانا اسعد حسن212290

142إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكربروا كامل روستم517849

143إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهاوكار صمد صالح220314

144إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكركارزان شوانة شمال403050

145إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرسامان عبيد رضا506320

ن12310 ن حمةامير 146إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكردياري ياسير

147إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكركرميان مدحت عبدالكريم12255

148إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد علي عبدهللا220148

149إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد صباح صفر397936

150إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكربخارى سوران غفور220298

ن محمد نوري212223 151إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكربه لير

152إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمحمد طاهر قادر211041

153إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرزانيار عادل علي220328

154إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرسعدون رؤوف كريم12302

155إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرمسلم سوران غفور397494

156إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهوراز علي عبدهللا220296

157إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرئه له ند عبدالرحيم رشيد12224



158إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرهيوا كامل روستم397748

159إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكرريزوان عبدالخالق سليمان210921

160بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةذكرهيمن صالح جبار210951

161إعداديةجمجمال51279السليمانيةذكروريا عثمان حمةبور212214

ن محمد403108 1بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشيالن ياسير

2بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبخشان محمود رحيم12329

يف12344 3بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجوان جبار شر

4بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسلوى ستار جبار12331

5بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشيالن مجيد احمد399454

6بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبزار غفور حمه رشيد211072

يف517845 ن عمر شر مير 7بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشر

8بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىرويده عودل عزيز399547

9بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىدلنيا نوري حسن210649

10بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىزيان رفيق صديق211048

11بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسنوبر صديق محمد12247

12بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىتابان عثمان رضا12275

ن عبدهللا399392 13بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىوفاء حسير

14بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروبار شهاب عزيز210770

15بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشوخان ازاد محمد211004

16بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسحر غفور ابوبكر210699

يفان جهاد بكر12228 17بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبير

18بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىدةريا عثمان عبدول210686

ان كاوة سعيد210656 19بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسير

20بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىافان عثمان عبدول220410

21بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىازيز محمد شاسوار210807

22بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىزين ازاد حسن399819

23دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىداليا دارا عودل12235

24دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشجل سعيد كريم12343

25دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىفيان حكيم نجمالدين12291

ية محمد صالح12184 26دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىصي 

27دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىرمزية فخرالدين فائق12258

 علي399339
ن 28دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىزكيه محمدامير

29دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىصبيحة انور صديق12345

ن محمد12219 30دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما ياسير

فيان قادر علي506309
31دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيى

32دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا صالح جبار212375

33دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكزيزة احمد محمد506305

34دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشارا بايز كريم220336

35دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىاورنك مصطفن حسن12203

36دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكونا مردان كويخاعزيز210767

37دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىديمن نجمالدين مصطفن12176

38دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىاواز غفور عبدهللا220387

39دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىتارا عمر فتاح212352

40دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشيفان محمود رحيم506358

ن12242 41دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىريواس محمد حمةامير

42دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىازين عل عبدل399973

ن مجيد حميد506337 43دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىافير

44دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىزيان خالد عبدول220407

45دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبيمان محمد محمدحبيب12290

فيان علي احمد214458
46دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيى

ن212211 47دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىالماس نوري حسير

48دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبروين محمد جبار12195



49دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبيمان سعدهللا حيدر12216

50دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىنهرو جمال حمةغريب12259

51دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكونا طيب محمود210668

52دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشوة عمر رسول12222

53دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىهاوزين محمد كريم399532

ن محمد جبار210706 54دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىرةنكير

55دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىنيان رضا محمود220311

56دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىئاال عدنان قادر210675

57دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا عبدالرحمن210818

58دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكوثر عثمان عبدهللا220331

يف210688 59إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشيالن جبار شر

60إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىنظيمة صفر غفور12293

61إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسميعة عبدهللا حسن399447

62إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىامل وهاب احمد220423

يف212369 63إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىفيان عبيد شر

64إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىبرشنك نامق عزيز506307

65إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسارا احمد محمد506241

يف517833 1ماجستيرجمجمال51279السليمانيةأنيىنشميل عمر شر

2بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشهال مولود محمود506353

3بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهةوار مجيد محمد399271

زريان عمر علي12249
4بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

5بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسارية اسماعيل رحمان210704

6بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشةوبو جمعه احمد12268

ن رزكار حمةصالح12214 7بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهيفير

8بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىفيان درويش احمد399312

ن12205 9بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكواللة حميد حمةامير

كو صابر210790 10بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىزوان شير

يف399346 مة اردالن شر ن 11بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىلير

12بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنيكا محمد عبدهللا399663

ن عبالخالق عزالدين12327 13بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنرمير

14بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىفينه ازاد محمد210718

15بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبيمان عبدهللا فتاح12294

16بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجنور رزكار عودل12220

17بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهريز محمد كريم397185

18بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىئاال جالل محمد210987

19بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىئاوات كريم رسول12206

20بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىدنيا اسماعيل محمد212310

21بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبهار ناظم كريم210867

22بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجاوان نجمالدين فاتح12324

23بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىاويزان صفر خضن12351

24بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجومان ازاد محمد210694

ن كريم400175 25بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكيالس حسير

ائيل محمد506348 26بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنشتيمان جي 

27بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشهال عثمان عزيز400022

28بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبيخال بالل عبدول399910

29بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىباسمه احمد شكر400149

30بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبهره ناصح رحيم399838

31بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىفرميسك محمد خورشيد211015

ن400185 ي انور امير
32بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىدشين

33بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىليالن شوةر محمد210881

34بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهاوزين عدنان محمدغريب220204

يف398122 35بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىخانزاد كريم شر



36بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشونم رشيد سيد211074

37بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجيا حاتم رضا211064

38بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىالهام احمد رشيد220412

39بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىزيلة ابوبكر محمد399640

40بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروزكار عبدهللا خرسو210693

41بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشادان بهروز طيب399796

ن211056 ي نجم الدين حسير بينابي
42بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

43بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشهريان احمد رشيد220355

44بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبةريما هابيل عزيز506314

45بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسنور جمعه احمد220340

46بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنوروز مح الدين محمد399746

47بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهوار بكر واحد210721

48بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىايمان لطيف حميد12210

49بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا فاتح احمد211013

ن حسن210957 50بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشيفان ياسير

51بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشنو مصطفن سعيد220247

52بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهانا شوك احمد210773

53بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشايان ناظم حمةرضا12246

54بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجوانة كامل احمد399635

55بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىاويزان حمة جتو12334

56بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىزين نجمالدين رشيد400091

57بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا محمدفرج فتاح399352

58بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىمه ستان دلير عبدالكريم506276

59بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكواللة رمضان حمةرضا399250

60بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىازين حميد شكور399928

ن210893 61بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىتارا شتيب محمدامير

62بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىتالر كمال احمد212241

63بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا جعفر توفيق517828

64بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجنور نجمالدين رشيد398092

و بالل عبدول399921 65بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهير

66بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكونار كاكل كاكةويس397220

خندة اسماعيل ولي399285
67بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

نمام علي فائق399954
68بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

69بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبةرزين عثمان نضالدين12298

70بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا طيفور غفور210703

71بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشايان احمد توفيق12300

72بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىئاشنا جعفر توفيق506354

73بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشيين جمال احمد210905

74بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجنار عبدهللا عارف12233

75بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىتابان عبدهللا فتاح517796

76بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىتافكة لطيف فتاح210796

77بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنياز عادل رحيم210791

يف399292 78بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسوزان فاتح شر

79بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجاوان نوزاد نارص211079

80بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىافان طالب علي12257

ن قادر210813 ن محمدامير 81بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشهير

ن محمد220239 ن ياسير 82بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىافير

ن210942 ساريز والي حمةامير
83بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

ن12239 84بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروزان شكوت حسير

ائيل محمد506352 85بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسازان جي 

86بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىئاشيى جمال انور12267

اواره عمر علي12263
87بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى



88بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما غريب مدحت396597

89بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشنو محمد جواد210999

يف220177 90بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىريزان اوميد شر

91بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسيفةر عبدالرحمان رشيد12212

92بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشوخان ديلكو محمد210731

93بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىازين فاضل صديق220312

94بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجرو بالل عبدول506322

95بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىاسيا فتحاهلل حمةرضا12193

96بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما محمد طيفور210655

وان محمد403083 97بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما سير

98بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكونا احمد عبدالكريم211020

99بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىئاوارة نجم رؤوف210645

100بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىريناز نوزاد عبدالعزيز12307

يف399964 101بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروزكار كريم شر

و جالل جبار220272 102بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهير

يف210725 103بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسنور رؤوف شر

دةريا عادل علي211066
104بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

105بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسازان سعيد حسن399334

ن210786 اسيا علي حسير
106بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

107بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىساكار نجم الدين احمد403060

108بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجروو كريم رشيد396634

109بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىداستان واحد مجيد399402

110بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهاجرة ابراهيم رؤوف399783

111بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبيخال فرهاد حمةكول12322

ن كريم210764 112بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنشتمان محمدامير

113بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبيمان ابوبكر محمد210733

ن حسن210991 114بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىفيان ياسير

115بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا جالل عبدول12196

زاد محمد399848 116بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىافان شير

ن210904 117بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشادى سعيد حسير

ن صمد صالح220393 118بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشهير

119بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىجرو رحيم كريم220390

120بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشبول حميد بجكول399600

121بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشافان هادي اسماعيل506356

122بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا ابراهيم احمد399620

123بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكوردستان احمد رشيد211026

124بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىئايه صباح طاهر399413

125بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىفينك لطيف حميد12243

126بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىسهام نعمان عثمان399551

127بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكوردة مولود محمود211002

روشنا عادل علي211068
128بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

ن12207 129بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىهاللة حميد حمةامير

130بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىبرزين حميد شكور210793

131بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىفرميسك ساالر محمد403211

يف سليمان396949 132بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىمروارى محمدشر

133بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىكوجةر حسيب محمد12301

134بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىنياز محمود عزيز399440

وان صالح212393 135بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشبول شير

ن211059 136بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا نجمالدين حسير

ن220362 137بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشيين بكر ياسير

138بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىشوخان ناظم محمدغريب12297

ن12256 139بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيىدلباك جالل حسير



140دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىالفان لطيف حميد403120

141دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشادية هيوا حميد220301

ن210888 142دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسارا شتيب محمدامير

ن كريم212316 143دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشيماء محمدامير

144دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسوفيان جبار جالل210972

ن رمزي حمه12230 145دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىئه فير

ن كريم غفور506369 146دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشهير

147دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما رحيم رشيد220320

148دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبرزين بكر حسن210726

ن210730 ى علي حسير
149دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبرسر

150دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىجيمن نورالدين كاكةحمه382370

151دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكال منصور مجيد506244

152دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكلينة ازاد محمد12261

153دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىالوين اكرم جوهر12280

ن جالل عبدول12199 154دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىرنكير

155دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىنمام عبداللطيف احمد400144

يف399304 يفان فاتح شر 156دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبير

ن اكرم حمة12226 157دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشهير

158دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىدريا لقمان عبدالرحمن210746

159دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبرزين عل شاسوار399873

160دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبةناز خليل حسن399761

161دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبوكان جبار جالل211008

162دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسناء عمر سعيد400168

163دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىامل نجمالدين رشيد400084

164دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىاشنا كاكل كاكةويس399813

165دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىيرسى عل حميد210708

166دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسوزان صالح حسن400067

167دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىئارةزو محمد حسن12306

يف399864 168دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكوالن محمد شر

سكاال علي حمةخان403223
169دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيى

ان محمد فتحاهلل210744 170دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسير

يفان كريم محمد210856 171دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبير

ي ازاد محمد212218
172دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىهيفن

173دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىميديا صديق حميد211031

174دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىروزكار غفور حمه رشيد506331

175دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىفينك احمد كور400134

176دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىئاسيا رسول نجيم506345

177دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىريناس رؤوف لطيف12271

ن403128 178دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىديكان عباس حسير

179دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىفيان نجاة كرم210964

180دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما واحد عثمان211012

181دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبيام سعدهللا حسن506254

182دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشيالن رشيد احمد506300

183دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىفيان ازاد عبدالقادر397579

جنار محمد علي12236
184دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيى

185دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىئاهةنك بالل فتاح74842

 محمد علي403088
186دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىخوسر

ن صباح احمد399255 187دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىجوفير

188دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىنيان عل كريم12279

189دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىميديا نوري حسن396917

190دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكونا فاتح احمد12304

191دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىايمان بختيار احمد399650



192دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا عبدالباسط احمد506217

ن12201 193دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىتريفة حميد حمةامير

194دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىخيالن رؤوف محىالدين399264

195دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىنيان كامران رشيد212210

196دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىهاوزين رشيد مولود12295

197دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىفائزه رمزي حمه12227

198دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىافان حمةطاهر عبدالكريم399561

 علي399367
ن 199دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبيخان محمدامير

200دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىجوان عل عزيز399320

بزار عمر علي12347
201دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيى

202دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىجيالن لقمان عبدهللا210751

ن محمد403112 203دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبرشنك ياسير

204دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىكوزين محمد محمد399683

 علي397672
ن 205دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىهانا حسير

206دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىخيال عمر محمد210932

207دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىافان محىالدين محمد210712

208دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسازان نورالدين كاكةحمه382374

209دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشاد ازاد صالح الدين399361

210دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىمهتاب صالح جالل399416

211دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىشيين اميد حسن210778

ى فتاح شاسوار399277 212دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىبرسر

213دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسارا ريبوار عزيز399941

و جبار محمد12254 214دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىهير

ن عل506250 215دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىنيكار حسير

ن عبدالسالم506339 216دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيىسنور سفير

ائيل محمد506350 217إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشونم جي 

218إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىخوسر عبدالطيف محمود212378

سوما جاسم علي506292
219إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيى

220إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسنور كريم رسول212299

221إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشيما واحد عثمان210969

222إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىحنان مريوان قادر399259

223إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىزينب احمد سيدقادر220356

 علي210701
ن 224إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىنيان حسير

كوزين عمر علي212217
225إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيى

226إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاويستا صباح طاهر399702

227إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىهدى وريا عثمان212301

228إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاسماء رحيم كريم212253

229إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىالنة دلشاد حسن506233

230إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشادان نوزاد صفر396850

ئاهةنك علي احمد396496
231إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيى

اشنا علي عزيز400012
232إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيى

233إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىتافكة عباس ساالر397450

234إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىديالن رضا محمود220351

ن بشتيوان حمةخان396787 235إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىبيفير

236إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشنو كريم رشيد396648

237إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىنازدار عمر حسن212355

يف210955 238إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشاجوان رؤوف شر

يف عبدالكريم12185 از حمة شر 239إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشير

ن شتيب جليل220257 240إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىهيلير

وان سعيد220400 241إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىلةنيا سير

242إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىلنجة بالل عبدول517817

243إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاسماء فتحاهلل حمةرضا212376



244إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاال زاهر رحيم398131

ن كامران احمد220417 245إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىئةفير

246إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىئاهةنك صالح جالل397162

247إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىمروة لطيف حميد12253

248إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشيالن لقمان محمد210961

لةنجة احمد علي220210
249إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيى

ائيل محمد506351 250إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىجنور جي 

251إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىكةزال عمر محمد396680

252إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسافو صالحالدين جالل506281

253إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسةنار شمس الدين محمد12188

254إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىريان هيوا محمد399737

255إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىالنة هيوا اسماعيل210763

ن اميد محمد210952 256إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىئةفير

257إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىالنة رمضان سالم212257

258إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىزيار جيا هادي211022

يف400077 ن كريم شر 259إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىكةشبير

260إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاسماء يوسف نوري210670

261إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسمية صفر عزيز210993

262إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىروشنا شدار رسول220325

263إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما كريم سليمان397903

264إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشيماء جزا فاتح220156

ن12286 265إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىهه الله فتاح محمدامير

266إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىهوزان هيوا محمد396723

و شدار398070 267إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاالء بيرسر

268إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىمارية نجم الدين خضن211050

269إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىمرزية شفيق رشيد12308

270إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىالنة عدنان عبدالرحمن396974

271إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىبةناز عادل رحيم210737

يف220422 272إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىباخان ابوبكر محمدشر

273إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىخةندة بالل عبدول397960

274إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىخاتون عل حميد220367

275إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىكونا رفعت حمة396829

276إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشنيار صباح محمدسعيد212385

277إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسارا محمدفرج فتاح397091

278إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسارا حسن عبدالكريم506342

279إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىدلوفان عثمان كريم397208

280إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىجرا شدار رسول220378

281إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىديمن بختيار عودل220371

282إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسيما صالح الدين جالل506333

283إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشاناز غفور محمد12269

284إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىحنان سالم رشيد398115

285إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىازين سعدهللا حمةرضا399779

286إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسارا حميد رفيق382378

287إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىجيمن جالل عبدول220346

288إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىبوكان حمةشكر فتاح212333

289إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىايمان اسعد حسن12186

290إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىكوزين كريم فتاح220373

291إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما رفعت حمة396802

292إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىتريفة حمةطاهر عبدالكريم397139

293إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىاشنا ابراهيم احمد397069

ن لطيف506346 294إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسنور ياسير

295إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىجوان فريق سالم210719



296إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىشوة صادق احمد506258

297إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىديرين ناصح فتاح220397

298إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىهاوناز عبدالخالق حسن220324

يف220308 299إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىسوما رؤوف شر

ناسكه رسول علي399488
300بكالوريوسجمجمال51279السليمانيةأنيى

شنو قادر علي400000
301دبلومجمجمال51279السليمانيةأنيى

302إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىذكية محمد رشيد12312

ة احمد كريم220228 303إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىمنير

304إعداديةجمجمال51279السليمانيةأنيىعالية رحيم خضن506312

1دكتوراهسنكاو/شورش51280السليمانيةذكريوسف صالح قادر508796

ن166562 ن محمد حمدامير 2ماجستيرسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرني 

وان كريم جالل508689 3ماجستيرسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسير

4ماجستيرسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربختيار عل كريم539481

5ماجستيرسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرروستم جبار مصطفن539414

يف اسماعيل426349 6ماجستيرسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشكوت شر

7بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرفاضل كل الدين عبدالرحمن166779

ن احمد426367 8بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراوات حسير

9بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعزالدين صفاءالدين اسماعيل382573

10بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرفرهاد خالد احمد508670

11بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردلير محمد كريم13649

يف13646 12بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعلي محمود شر

13بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمظفر صالح قادر508823

14بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسالم عبدالكريم عبدهللا508709

15بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسالم صديق سعيد508943

ن13687 16بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسلمان عمر حسير

17بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجيوار حسن فرج508909

18بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشاهو عباس علي166096

19بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربيشكوت نجم غفور426586

20بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسمكو مجيد عبدهللا13662

21بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربختيار كريم رحيم166500

22بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردةريا صابر عمر426303

23بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرابراهيم محمد سعيد422048

24بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراراز قادر حمه508694

ن166910 25بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربيستون جبار محمدامير

ن احمد13679 26بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركرميان حمةامير

27بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردلير محمود محمد166872

ن كاكة احمد422951  محمدامير
28بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعل ففى

ن احمد166602 29بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهلمت حسير

30بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمريوان عمر قادر508679

31بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيمن عثمان محمد426296

ن احمد166905 ن حسير 32بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرياسير

33بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرامانج محمد رفيق13717

34بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركوران نوري صالح166831

35بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهريم احمد فتاح166881

ن166767 36بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردلشاد جالل محمدامير

37بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرفرمان نوري صالح166830

38بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرفرهاد قادر احمد13650

ن بكر رسول13625 39بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرتحسير

ن قادر166907 40بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهردي حمةامير

ن احمد13663 41بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمريوان حمةامير

42بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهزار عبيد غفور424631

43بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسامان نوري صالح166828



44بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسوران علي محمد166487

ن حسن508651 45بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشدار حسير

46بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكروريا علي عبدهللا13693

47بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسامان مصطفن محمد166915

ن166846 48بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكروريا عثمان حسير

49بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريبوار فايق حمةصالح122354

ن166464 50بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهلكوت برهان حسير

51بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركاروان انور جبار13632

52بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربكر رشيد قادر165896

53بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسيوان علي صالح13685

54بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرزانا صالح صالح426605

ن166841 ن عبدالكريم حمةامير 55بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريبير

ن425039 ن حمةامير 56بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجزا حسير

57بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركوران محمود محمد426249

58بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردابان جبار حسن508702

59بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكررزكار علي كريم13638

60بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربةشدار فةرهاد صديق165985

61بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرارام مصطفن محمد13631

62بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعاصي محمدغريب محمد508743

ن13688 63بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردلشاد ازاد حمةامير

64دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجزا عبدالكريم جبار166655

65دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرطالب لطيف فيظ هللا166835

66دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعزت حمة كريم13657

67دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربختيار عثمان علي13674

68دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرنةبةز علوان جالل13653

69دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرنجاة علي محمد426423

ن13702 70دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراميد محمد حسير

71دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيمن اسماعيل يونس166819

72دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجعفر حسن حمه غريب424514

73دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمبارك حسن حمةغريب166809

74دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراميد نوري عبدي166622

ن محمد166068 75دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيوا امير

76دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجمعة محمد مارف13669

77دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكروليد حاج  احمد421586

78دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسوران محمد رشيد122477

79دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد نامق علي13705

80دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرابراهيم حمةصالح توفيق425055

81دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكررضا احمد عبدالكريم13626

82دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراركان علي صالح13640

83دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربختيار عزيز محمد13678

84دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرزانا محمد عبدالرحمن13668

ن عبدالكريم حمةخضن13673 85دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرتحسير

86دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرزانا ناصح عارف422304

87دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسامان ابراهيم برزو13644

88دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرتوانا كمال محمد13715

89دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكررةنج صالح صالح539494

90دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعبدهللا نجات حمة166863

91دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيمن عبدهللا محمد535010

92دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوري حمة رشيد534977

93إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد عبدهللا عزيز13677

ن حمةصالح426383 94إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرحسن حسير

95إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيمن محمد علي13713



1بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهةلؤ عل عارف166280

2بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرزانا ستار علي13635

3بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد حسن محمد166645

4بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوري كامل صديق166916

5بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد جليل محمدعلي166827

6بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشوان ميكائيل محمد424666

ن13627 7بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراوات خورشيد محمدامير

زا حمةرضا121650 8بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردانا مير

9بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشاالو رزكار محمد166659

10بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهونر عمر قادر508786

11بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد حكيم عمر421830

ن424976 12بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراسماعيل فتاح حمةامير

13بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشوانه محمد عبدالرحمن122480

14بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد محمود محمد13709

ن426515 15بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريبوار محمد حسير

16بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجومان مصطفن محمد165890

17بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريبوار محمد رشيد425097

18بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردلوفان شكوت حمة424708

ن166630 19بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراسو اسماعيل حسير

20بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد فريق طاهر166753

21بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرازاد كل الدين عبدالرحمن122516

22بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريباز بكر نايف424289

23بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربختيار لطيف نوري166074

24بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد صالح باهي426360

25بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربختيار بهاءالدين رسول421998

26بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهريم حاج  احمد424580

27بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسنكر جمعة عثمان422737

28بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد حسن محمد426440

29بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد لطيف عبدهللا539408

30بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريباز نايف اسماعيل426555

 قادر علي422963
ن 31بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرارتير

ن رؤوف122507 32بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمؤمن امير

كو محمد يادكار13645 33بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشير

34بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرزانيار عزالدين صفاءالدين382576

35بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوكار جهاد محمد166531

36بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكريعقوب صابر عبدهللا13682

ن13716 37بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرلوقمان اكرم حسير

38بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهونر جهاد حسن13701

39بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد حسن علي426396

40بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكروريا فريق سالم426354

41بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشور فاصل علي166565

42بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعلي محمود محمدعلي166950

43بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجوتيار مجيد احمد13629

44بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشاالو فاصل علي166649

45بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرخالد جمال عبدالكريم426414

46بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربرهم مهدي محمد539482

47بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرستار فاتح احمد539489

48بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيوا حمه فتاح539487

49بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركرميان علي محمد13696

50بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريبوار عبدالكريم عبدالرحمن166598

51بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشوان كريم توفيق426337

52دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمود طة عبدالقادر508698



ن166888 53دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد عثمان حسير

54دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركارزان جمعة نضالدين539418

55دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردانه ر عباس محمد13643

56دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراكو محمود كريم426562

57دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردزوار نوزاد محمد166820

58دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد محمد نوري166665

59دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهمداد عبيد رسول13720

60دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربهروز رشيد قادر13630

61دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكررزكار بكر حمةشكر166511

ن عزيز122395 62دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربيستون حسير

63دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجومان عزيز محمد166850

64دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسوران حسن حيدر166590

65دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكريوسف نجمالدين حمةغريب421701

66دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرحسن توفيق محمد421489

67دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربابان كامل محمد13656

68دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكروشيار عل عبدهللا166619

69دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريكوت حميد رشيد424596

70دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرابراهيم خليل سعيد426542

71دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعصام كريم عمر539491

ن166792 72دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربرهم عبدالكريم حمةامير

73دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد لطيف عبدهللا539402

وان سعيد425070 74دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرراستكو سير

75دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرنةبةز اسعد صابر166582

76دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرتوانا ميكائيل محمد166495

77دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشوان جزا محمود13698

78دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراريوان شكوت حمة166761

79دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربريار عمر علي13671

80دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيوا محمد عل13711

81دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمريوان واحد محمد421331

وان حمةرشيد166840 82دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرايوب سير

83دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد حسن احمد424936

84دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركرميان محمد كريم166786

85إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرتوانا رحيم احمد422794

86إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركوشت شدار جالل165844

ن166935 87إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركارساز حبيب امير

88إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرداود محمد قهرمان163775

89إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسامان جوامير كريم122358

90إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشارا عمر علي166175

91إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراسحاق باسط حكيم508957

92إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرايوب باسط حكيم508973

93إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهورامان شور حمه صالح508884

94إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرانس جمعة نضالدين508805

95إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد محمد محمود122493

96إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركاروان فاضل محمد508949

97إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد ادريس ناصح122468

98إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراركان فاتح قادر426534

ن165834 99إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرساالر عثمان حسير

100إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسيوان جمعة نضالدين539422

101إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربروا فاضل كاللدين166781

102إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرالون صمد عبدالقادر539415

ن422899 103إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهيمن حسن حسير

104إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرالفان ناظم حمةرضا165851



105إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهوكر ناظم كول الدين165879

106إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسامان محمد طيب422126

107إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكروريا عمر احمد163754

108إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوناز كمال حمة422349

وان محمدنورى163771 109إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرزانا نوشير

ن حكيم واحد165876 110إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريبير

111إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكريادكار صابر عبدهللا165838

112إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركةيوان بيستون ناصح13672

113إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرطارق عزيز فتاح122411

114إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرستار قادر حمةخورشيد166757

115إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد نعمان محمد508840

116إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهورامان كاوه نجمالدين165998

117إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشاهو حمةسعيد صالح122453

118إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرصالح علي محمد421889

119إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد فرهاد فؤاد422174

120إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوكار محمد احمد122404

121إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد عزيز حسن166877

122إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد عزيز محمد165836

123إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرازدر عبدالمطلب عزيز165841

124إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرميهربان عاصي محمدغريب508759

ن نضالدين سعيد426484 125إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرياسير

126إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجنور محمد محمود166121

127إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردانا محمد ابراهيم508936

128إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربروا عدنان عزيز422100

129إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشور جهاد حسن508921

ن122394 130إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسيفر ساالر حمةامير

ن421273 131إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرريكوت عمر محمدامير

132إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهه ورامان علي محمد166595

133إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسنوبر فتحاهلل عبدهللا422194

134إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكريوسف حسن صالح122505

135إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرامير عدنان جبار508993

136إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجيا عدنان طاهر13683

137إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد كريم نجم423954

138إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرئاوارة حسن احمد422398

139إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرابراهيم عبدالكريم عبدهللا122423

140إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرعلي فاضل علي122419

141إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرئاريان عزيز فتاح122407

142إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد نعمان محمد421743

يف كريم166865 143إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرحمزة شر

ن122429 144إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرسالم سعدهللا امير

وان محمد نورى163770 145إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردانا نوشير

146إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربةرزان عمر قادر508853

147إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربالل قادر حمةخورشيد422622

148إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراسعد خالد سعيد122474

ن424688 149إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركارزان جوهر محمدامير

150إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرشكار جوامير صابر508815

151إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوري كنعان علي508681

152إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد فؤاد ناصح166527

153إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجمعة مارف سعيد13703

154إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكردانا احمد توفيق422600

155إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوري رشيد كريم165904

156إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربةشدار شدار صديق166535



157إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرئه لياس عمر علي122363

158إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاورى نجمالدين علي426527

159إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكراحمد طيفور كريم508778

160إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربيستون حسن محمود421366

161إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربراءة اسماعيل ابراهيم423942

162إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرمحمد محمود احمد13707

163إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربشتيوان محمد احمد165938

164إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركوران رحمن حمةرضا421443

165إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكركاوه محمد رفيق122469

166إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهريم يوسف محمد424530

167إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهه لو رمضان كريم422142

ن122370 168إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوكار عثمان حسير

169إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكربريار فاضل كاللدين166475

170دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرجمعة محمد حمةرضا424615

ن166656 171إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةذكرهاوكار قادر امير

1بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبهية حاج  احمد539396

2بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىمهره بان جميل عبدالقادر166879

3بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاوات عل كريم166093

4بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئاال غفور بارام166848

5بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدةريا كاكةسوار غريب166763

سهيلة عمر علي13694
6بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

7بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسنور عمر عل13695

8بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدنيا عدنان عزيز421979

هاللة نجاة علي508667
9بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

10بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروزان حسن احمد166804

ن حمه166058 11بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزيتون امير

ن508665 12بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاشيى نورى حسير

ن محمد عبدهللا424491 13بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهير

14دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىايمان عاصي محمدغريب424087

15دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئاواز رضا رستم166671

16دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشارا سعيد شاكر166472

ن نجم الدين عزيز166556 17دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىحسير

18دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىعزيمة شكر محمد508875

ن احمد166817 19دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديمن حسير

كزال صالح حمةعلي166805
20دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

21دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاديه نهاد عبدالقادر166913

22دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديمن محمود محمد13714

23دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبخشان هيدايه قادر13684

24دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىخيابان محي الدين محمد382568

25دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىساهرة حميد حسن426280

26دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشادية رضا غفور13641

مهاباد سعيد علي424553
27دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

28دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشلير محمود حسن166087

29دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسهام نوري حمه166744

30دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنمام رشيد فرج166924

31دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىخيال محمود محمد13697

ن426597 32دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىباخان رحيم حمةامير

33دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديمةن عبدالمجيد محمد166477

34دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروباك محمد قهرمان122513

ن13690 35دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىليمو ازاد حمةامير

36دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدنيا احمد محمود166812

37دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدريا مولود فتاح166497



38إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدلباك صابر كريم122489

39إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديمن ابراهيم نوري508684

1بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروزكار عل عارف166023

2بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهاوزين محمود مجيد424501

ن425080 3بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشيين حسن حسير

ن خلف166652 4بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاكول حسير

5بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكال محمد قهرمان166413

ن عمر رحمان13676 6بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشه نكير

7بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاسماء لقمان فتاح166769

8بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيشتمان جبار محمد13670

9بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزوان عادل احمد425167

يف محمود163759 10بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىليمو حمةشر

11بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجنار محمد احمد13660

12بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكابان رشيد كريم166954

13بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسومان فاضل عزيز13666

ن166572 14بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنياز رضا حسير

15بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدريا جمال حمةفرج166083

16بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىالنة نجم الدين احمد426317

17بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىلنيا احمد محمود166585

18بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزينو عثمان احمد166480

19بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروزان جمعة عثمان422856

20بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئاال كامل عبدهللا425009

و عمر علي122350 21بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهير

ن166521 22بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشنيان حسن حسير

23بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيسار جعفر محمد508655

24بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيان لطيف حمةرحيم166947

25بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسازكار نوزاد محمد166466

26بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوزان فائق محمدصالح424567

27بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروخوش عبيد غفور424358

28بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئاويز غريب صالح13659

يفان صديق حسن166903 29بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبير

ن422816 30بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشارا حسن حسير

31بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسازكار اسود طيب508643

ن166823 32بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىتكا خليل حسير

ن محمد عزيز165870 33بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهير

يف كريم166869 34بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبهار شر

35بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىفيان عبدهللا مجيد426332

36بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشارا ناصح عبدالرحيم121677

يف424046 37بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاناز رمضان شر

38بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسعادة محمد ابراهيم426501

ن166952 39بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجنار كاظم حسير

ي فاتح محمدصالح166140
40بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئاشيى

41بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهوزان عابد عثمان426263

42بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاال ميكائيل محمد166151

ة عارف عزيز508647 43بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبصير

ن166469 ة رؤوف حسير 44بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىمنير

45بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشوبو حسن مجيد166886

ئاال عمر علي421670
46بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

47بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىخانزاد رمضان احمد13664

48بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبناز لطيف عبدهللا539410

49بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهاللة جبار محمد13680

50بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكشاو مجيد عزت13636



ن422863 51بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشنيار حسن حسير

52بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسناء بكر محمد426375

ن بهجت عمر426496 53بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنرمير

ن426549 خندة علي حسير
54بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

55بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدلنيا بكر حمه شكر166519

56بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما شكوت قادر508705

ن166843 57بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوميا اسماعيل حسير

58بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشادان نوري صالح424922

59بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىفيان عطوان محمد166641

يف426509 60بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما رمضان شر

61بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما شور محمد422508

62بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسنور جعفر محمد426390

63بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيسان ابوبكر حسن166606

فينك علي حسن508653
64بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

65بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكوزين مصطفن رحيم166795

ن كامل صديق166918 66بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهير

يف426288 67بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكواللة ممد محمد شر

بهار عثمان علي426520
68بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

69بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروزيار جهاد محمد166890

70بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبنا رمضان حمةغريب13654

71بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبةيمان حسن سعيد424001

72بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزيان عادل احمد426255

ي شكوت رفيق166758
73بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدةشين

وان حمةرشيد424064 74بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما سير

75بكالوريوسسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكةشاو رؤوف معروف122439

76دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاورنك رشيد كريم165910

77دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكونا محمد رفيق421567

ن جوامير حيدر508675 مير 78دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشر

79دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىفيان محمد عل13710

ن166772 80دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسيوة ازاد حمةامير

ن جالل محمد426581 مير 81دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشر

ي422915
82دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاشاء رشيد قوربابن

ن166191 83دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنمام سالم حسير

84دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىفيان رؤوف رمضان166893

85دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدابان ابوبكر حسن122390

86دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىخةندة محمد احمد166494

87دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجنار احمد عل122400

ن احمد سعيد421968 88دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىافير

89دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبيام حسن سعيد423973

90دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشيالنه احمد سعيد166883

91دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديراو جمال قهرمان426273

ي صالح رؤوف166632
92دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشيين

ن احمد166747 93دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهدى حسير

94دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبيمان رمضان كريم425130

95دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهالء محمد عزيز166542

96دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىداستان نوري حمة166740

97دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسهام رحمن ابراهيم166884

98دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىريزان حكيم واحد421818

99دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبيالن شبست خالد421232

100دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىخةندة خليل سعيد166609

101دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىازين لقمان فاتح421904

102دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبيكرد فاضل محمد426427



شيماء كريم علي163768
103دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

104دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشوخان حمةفرج صالح425031

هدى علي صالح165858
105دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

106دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديمن ابوبكر رسول166568

يف166897 ن جوهر محمدشر مير 107دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشر

108دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاجوان نجمالدين خضن166793

ن122486 109دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاويزان مدحت محمدامير

110دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىمريم احمد توفيق166815

111دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزريان عطوان محمد424672

112دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنمام جميل احمد13691

113دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاسماء هدايت محمد166483

114دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوزان شهاب احمد122873

شوبو علي محمد166838
115دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

ن166789 116دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشابان عثمان حسير

117دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسهام رشيد فرج166923

118دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجرو محمد كريم165832

ن رضا122382 ة حسير 119دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىامير

لنجة علي رشيد166870
120دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

121دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئافان فيض هللا نوري13719

ن عبدالقادر166824 122دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهال حسير

123دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكزال داود رحيم426310

124دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشنيار فاضل حسن13651

125دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجنار احمد فتاح422013

126دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاشنا فاتح محمد13667

127دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيكار عزيز فتاح426491

128دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاكول شفيق سالم163780

129دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيان جهاد حسن13700

130دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىفيان قادر ناميق382581

131دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشوشت خالد رحيم426592

وان حمةرشيد424010 132دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاسيا سير

133دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهةريز نايف اسماعيل426572

يفان كامل عبدهللا13639 134دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبير

يف اسماعيل426344 ين شر 135دبلومسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشير

136إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسومية عادل صالح166574

137إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبنار نضالدين سعيد122462

138إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىايمان محمد طيب508981

139إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىتانيا هاشم حمةرحيم165848

زا حمةرضا424020 140إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىرازان مير

141إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكويستان رحمن حمةرضا422683

142إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسيما صالح عمر166876

ن165860 143إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاجوان حسن حسير

ن508880 144إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما كمال حسير

و هاشم حمةرحيم165840 145إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهير

يفان جعفر علي122368 بير
146إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

ي اراز عثمان508988
147إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىده شين

148إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىريناس خالد عبدهللا166858

149إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجرو احمد محمدغريب166165

ن حسن163783 150إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسارا حسير

151إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجوان محمد عزيز165862

152إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزيتون لطيف عبدهللا539429

ن422780 153إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسارا سعدهللا امير

154إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهاوتا هادى محمد122375



155إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوزان محمد ابراهيم422701

156إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىده روون شهاب احمد165859

157إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنركز فيضاهلل احمد508834

158إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزيالن رؤوف محمد165955

159إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهال محمد محمود166939

160إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبةروا فايق توفيق508686

161إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىمزدة نوزاد عاصي422993

162إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشونم شفيق سالم166833

163إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسونيا صالح كدرون422067

164إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبيالن ميكائيل محمد426403

يف122490 165إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىمةستورة حمةرشيد محمدشر

166إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجرو اميد نامق166853

167إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئاسيا احمد عبدهللا165923

168إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجيناز حسن سعيد166637

169إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىساريا كريم صالح166006

170إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسارة فاتح غفور422369

ن422925 171إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشنكار كريم حسير

172إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوزان خورشيد محمد122500

173إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىخيابان فايق حمةصالح166929

174إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسومية حمةفرج صالح508913

175إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزريان انور جعفر425020

176إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىايمان نجاة رحمان165884

يف13706 177إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيكا رزكار شر

ن عمر حسن422746 178إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهير

179إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزوان حكيم واحد165872

180إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزريان كريم قادر165855

181إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىده شين جوهر محمودخان122386

182إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشوخان محمد طيب508904

183إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشبنك رضا احمد122470

184إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىروبار لطيف محمد163797

ن سالم مصطفن421310 185إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنازنير

ن122485 از ساالر حمةامير 186إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشير

187إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىريان فايق توفيق421613

188إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبيخال صابر كريم122496

189إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزينو خلف حمة166799

190إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجيا محمد كريم422450

191إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىتارا اكرم جبار163793

ن حمةفرج توفيق122435 192إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشهير

193إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىتابان عزالدين مصطفن163777

194إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنيكار بهاءالدين رسول421843

يف165914 195إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاربان جوهر محمدشر

196إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجوان محمد طيب508892

197إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبفرين غفور احمد403182

198إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما جبار محمد122388

199إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكونا عمر محمد166661

200إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزيان صالح محمد166594

201إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاسماء ناصح طيب163773

202إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسيما بكر محمد422036

203إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكونا رحيم لطيف508862

204إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسمية اسماعيل قادر508736

ان هيوا محمدظاهر162877 ن 205إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىلير

206إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىديدار برهان عبدالعزيز163782



207إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسيفر كاوه كمال508662

208إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسارا طه رحيم166624

209إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىرويدة عبدهللا حمه بجكول166860

210إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىكازيان دارا محمد421470

211إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىجوانه جمعة محمود426324

ن426452 212إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىهاوناز صالح محمدامير

213إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسابات عباس قادر422110

ن محمد166034 214إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزريان حسير

كو صابر165846 215إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشيالن شير

216إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىنازدار خالد حسن13648

217إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىزيان ابوبكر حسن165993

218إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما صالح عمر166874

ن خلف166002 219إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاجوان حسير

220إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىدلسوز خالد عبدهللا421545

ن سالم مصطفن421293 221إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىئه فير

هاوزين عثمان علي122511
222إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

223إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىساكار كريم توفيق422766

ن13633 224إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبةيمان ازاد حسير

225إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىافان بهجت عمر422641

226إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسارا قادر عبدهللا163766

227إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشيالن شفيق سالم163758

جيمن رضا علي166855
228إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

229إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىسوما كاوه كمال508657

230إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشيين رحيم فتاح539425

231إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىساكار مصطفن حمةرشيد163757

232إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشاجوان اميد نوري166613

مزدة رضا علي166857
233إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيى

234إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىبوكان فائق حمةصالح166926

235إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىاسماء رؤوف قادر422558

ن احمد حسن166895 مير 236إعداديةسنكاو/شورش51280السليمانيةأنيىشر

ن احمد178317 1ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكربختيار حسير

2ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عارف محمد176058

3ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكركمال جالل احمد5014

4ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكررنجة عبدهللا سعيد410955

5ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان عمر عل4924

6بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرلقمان قطب الدين محمد5002

7بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرريبةر كريم حمدون175329

8بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعلي عثمان حمه رشيد5067

9بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزانيار قادر احمد176373

10بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعمر حمةفريق محمود4566

11بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرريبوار حمةرشيد صالح205610

12بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرجالل محمد احمد176358

13بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمسعود علي احمد4697

14بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربيشةنك جليل معروف330052

15بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرجمال جالل احمد5076

16بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرلقمان علي صالح329931

17بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعمر رستم محمد5022

18بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربشتيوان احمد علي4513

19بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرايوب حسن محمد177502

ن329687 20بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرارام حمةنجيب امير

21بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعثمان رستم محمد5018

22بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركمال محمد حمةصالح4479



ن عزيز4558 23بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشحد حسير

24بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركمال عبدهللا قادر4634

25بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربشتيوان عمر حمةفريق4971

ن177291 26بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعرفان رحيم حمةامير

27بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهزار عبدول مجيد205581

ن175662 28بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعرفان اسعد حسير

29بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرتوانا محمود احمد205636

يف500459 30بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرجومان الوة شر

31بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراسماعيل محمدنجيب سعيد175835

32بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئارام فائق فرج500357

33بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد علي4596

34بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسوران حسن احمد330146

35بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراكرم محمد احمد205649

36بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزانيار عبدالقادر محمود175723

37بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرفرهاد طاهر حمة330009

38بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرارام محمد صالح330065

39بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرابوبكر مهدي كريم4808

40بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشخيل محمدصالح فرج330151

ن176226 41بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان حمةغريب امير

42بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمسعود محمود حمة500317

43بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراردالن لطيف نضهللا4258

44بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسوهيب مصطفن رشيد329856

45بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرفيدا محمد سعيد500530

46بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرريبه ر محمد احمد4740

47بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشاهو نادر صالح4209

48بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرساالر عبدول سعيد177313

49بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهيوا نجمالدين قطبالدين411077

50بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعمر محمد عبدهللا205627

51بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهاوكار حيدر محمود411160

52بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراراز خوارحم عبدهللا4516

53بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكردلشاد احمد علي410790

ي نجيب علي4301 54بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكروهي 

55بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرنافع فائق حمةكريم329903

ن4885 56بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشةمال رشيد محمدامير

يف درويش178297 57بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئاراس حمةشر

58بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعمر محمدصالح محمدعلي500471

59بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركامران عزت فريق50240

60بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعادل علي احمد411066

61بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسوران عبدهللا عبدالقادر329833

62بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكردانه ر فهمي حمةرحيم357786

63بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكريحير محمود سعيد4552

64بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركيوان محمد محمدعلي177447

65بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئارام محمدعادل عبدل4998

ش رسول فرج411089 66بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهير

ه و حمه خان خالد176107 67بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربيرسر

68بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسلمان كريم محمود176384

69بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراحسان اكرم قادر410856

ن329518 70بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركارزان عبدالرحمن امير

71بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعطا عزيز محمدرشيد410725

72بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهلكورد محمد احمد411189

73بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعطا محمد عل176472

74بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشاهو رسول فرج411042



75بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرنريمان فتاح محمود4695

76بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعثمان عارف عزيز177847

77بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعلي محمود علي500100

78بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشاهو دارا روستم330070

79بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرياد حمةرحيم محمد177765

80بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركارزان حسن حمه صالح4186

ن فرج205638 81بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراكام حسير

82بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشبست كمال عزيز410835

83بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد حمةخان حمةمراد4614

ن411103 84بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرره وه ند كريم محمدامير

85بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشاالو علي سليمان500464

86بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهاوكار عمر حمةصالح173034

87بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربختيار نورالدين محمود4784

88بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهيوا رسول جالل176990

89بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسيوان صالح محمد4830

90بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشوكت صالح محمد410899

91بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرفرياد احمد عل411195

92بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربيشوا محمود عبدالكريم176344

93بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرامانج خالد عثمان329885

94بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهيمن ابوبكر محمد411185

ن عبدهللا411009 95دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكررسول حمةامير

يف411168 96دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرحسن رحمان شر

97دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرحسن عبدل سعيد329754

98دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرفريدون حمه صالح قادر4755

99دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد رشيد كاكةوس410715

100دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرساالر حسن محمد4981

يف329961 101دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركمال عبدالرحمن شر

102دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسيامند صابر هللا كرم4547

كو غالي كريم4729 103دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشير

ن4763 104دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان محمد امير

105دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد عبدهللا حمةرضا329661

ن حبيب4537 106دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرارام امير

107دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرازاد محمد رشيد4483

108دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرزانا زبير حافظ4759

ن4953 109دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكريوسف فتاح امير

110دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرئارام نجم الدين عبدالكريم4466

111دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركمال محمدعادل عبدل410979

112دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرازاد عبدول سعيد329744

113دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراوارة مشير حمةعل4683

114دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرئاكو فارس محمد500462

115دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد خليل علي411082

ن329583 116دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرابراهيم عبدهللا محمد امير

117دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرهوشمند احمد عبداللة4727

118دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرجالل محمد مارف330139

ن صابر محمد4441 119دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكررنكير

120دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركمال عزيز محمد4782

ن احمد172188 121دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشدار حسير

122دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرجزا حسن صالح411044

123دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربريفان احمد علي500339

124دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكريادكار طه حمةصالح205631

125دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسليمان عمر درويشنادر4662

126دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرصالح فائق حبيب4879



127دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراسماعيل محمود احمد177114

128دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربختيار محمد عبدهللا500280

129دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسامان محمد محمدعلي177384

130دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكريادكار برهان قادر411104

131دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرنوزاد صالح رمضان411027

د محمدعل محمدسعيد329837 132دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرني 

ن فتاح410735 133دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد حمةامير

134دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشوان احمد محمد4813

135دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرهريم جوتيار محمود357816

136دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربالل عمر حسن177817

137دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرجمال صالح حسن411187

138دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرلطيف حمةصالح معروف5033

يف410920 و احمد شر 139دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربيرسر

ن رمضان410829 140دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشاهو حسير

ن175696 141إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكراكرم محمود امير

142إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسالم حمةصديق محمود330097

143إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد محمدخان حمه فرج329335

144إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكركامران علي رحيم4448

ن4623 145إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرنجم احمد حسير

146إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان نامق قادر411120

147إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرابوبكر رفيق عزيز4968

ن4858 1ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكربالل فتاح امير

2ماجستيرسيد صادق31281السليمانيةذكرارام عمر صالح175922

3بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرخيالن محمد فتاح411145

4بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعلي صالح عارف410718

5بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرخليل محمد احمد330029

6بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركونا علي حسن410924

ن عزيز4563 7بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهيمن حسير

8بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرفريدون توفيق فائق410996

ن4403 9بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهاودين عزيز حسير

10بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركولستان مجيد عبدهللا177739

11بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشور عمر عل178231

12بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزردشت حمةعلي محمد500054

13بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركشاو جمال حمةصالح410694

14بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئاكار جمال سعيد500412

ن حتم سليمان330159 15بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكررنكير

16بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد صابر محمدصالح500512

17بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرفرحان علي حمةكريم4194

18بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكردارا فائق احمد410712

19بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربنار والي محمود4402

20بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكريحير عبدهللا علي174167

21بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربيالل عبدهللا محمد4608

22بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد عبدالقادر حمةصالح177016

23بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربه رهه م عبدهللا سعيد4233

ن عثمان عبدهللا4750 24بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركشبير

ن كريم4274 25بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرارام حمةامير

26بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعلي عبدهللا صالح4903

27بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربالل حاميد قادر4413

28بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعطا عمر احمد176127

29بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئاكام خالد علي500108

30بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزانيار توفيق محمدصالح329711

31بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزيار حكمت عمر411059



ن محمود محمد330075 32بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرريبير

ي لقمان قطب الدين5007
33بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرراسيى

34بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهونةر عبدهللا صالح411047

35بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعرفان صالح محمد432480

36بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان كمال محمود176803

ةوان عدنان يونس500473 37بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرنيجير

ن500451 38بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربيشنك محمد سمير

39بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربشتيوان حمةنجيب جافر176832

40بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهنار عثمان عارف4297

ن محمد410772 41بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراسو حسير

ن4222 42بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراكو عطا محمدامير

43بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهندرين احمد عبدهللا329726

يف410947 44بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربختيار حمةصالح شر

45بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزيالن عبدهللا عزيز176711

ن4393 46بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراركان عطا محمدامير

47بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربةرهةم علي محمد329535

ن175569 48بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهاوكار ابراهيم حسير

49بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عمر محمد177139

50بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عمر حمه500390

51بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعثمان فارس محمد176962

52بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسامان عمر كرم176238

53بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشمال عمر محمدفرج357958

54بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركزال محمد غريب4719

55بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكردانيار علي محمود175479

56بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشدشت عثمان فائق4620

زا محمد4480 57بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهيوا مير

ن176207 58بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهزار فائق حسير

يف330042 59بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركوران الوه شر

يف432455 60بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئةمير عل شر

61بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركشتيار رفيق عزيز4488

62بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرريبوار عمر حمةصالح4681

63بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشاهو صالح محمود410988

64بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكررهند محمد مارف328974

ن احمد329761 65بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراري حسير

ن4390 66بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهه ردي حسن حسير

67بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرريكوت صابر حمةسعيد329513

68بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسةرخيل حميد عبدالكريم4409

ن411078 69بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرخيالن يونس حمةامير

70بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركامةران شوان احمد500526

71بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهردي صديق سعيد500344

يف4527 72بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهونر حمةصالح شر

ن شبست هادي500502 73بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرسفير

74بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكررابر انور محمدصالح410843

75بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان لطيف حمة410930

76بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرجهاد جالل احمد410888

77بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربروا عبدهللا حسن175300

ن خوارحم4678 78بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهيمن حسير

79بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكردانيار لقمان عبدالقادر329927

80بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرباسط احمد محلي4255

81بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرايوب بكر حمةعلي4573

82بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهنار محمود سعيد176275

83بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراسو صالح محمود411024



ن عزيز4564 84بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئاري حسير

85بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشور عادل كامل4779

86بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراكو محمدرشيد رشيد4882

87بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكررةوةند مجيد محمود4283

88بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربنار انور حمة4289

يف5049 89بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرنةورةسي حامد شر

90بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربرزان رؤوف حمة4871

91بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربةشدار عبدهللا سعيد4430

92بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرعلي عارف محمد4398

93بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراريز عثمان فرج329618

94بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرههريم محمدصالح فرج500415

ن عزيز4555 95بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرارام حسير

96بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرجيين سالم حمةصديق500375

97بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربروا حاميد قادر4218

98بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد بكر حمةعلي411113

99بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عبدهللا عل411155

100بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمروان عثمان رستم4946

ن عثمان محمدرشيد177752 101بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكررامير

102بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربةرزان حسن كريم411150

103بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربناء نةبةز رشيد410872

104بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان نوري محمد500492

105بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد عثمان حسن4238

106بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرفرمان حسن فائق432486

107بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرهوشمند حمةرشيد مجيد500545

108بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد جمال فائق500371

ي احمد176164 109بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرزمناكو محمود حاج 

ن4407 110بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرئاكام علي امير

111بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرشحد علي محمدصالح329940

112بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكربرزان نورى حسن4891

113بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةذكرصالح صديق سعيد500494

114دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشنيا خليل علي4616

115دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشانيا جمال احمد4406

ن329183 116دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربمو صالح حمةامير

117دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشوت حسن صالح411055

118دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد طارق محمد500522

119دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرديار شوكة توفيق410748

120دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرفرمان لقمان عزيز4246

121دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد كامران محمد4710

122دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراراس انور محمد330165

123دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عمر عارف410983

124دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرراويز كاوة عزة329693

ن4957 125دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركيوان محمد حمةامير

126دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمصطفن برهان قطب الدين205607

ن410850 127دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراكو احمد امير

128دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرفرهاد حميد حمه صالح411176

129دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرديارى عطا حمةرشيد500508

130دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسوران عبدالصمد محمد411052

يف410709 131دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركوزين محمد حمةشر

132دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسيوان احمد محمد4587

133دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربابان طاهر صابر176333

134دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرجومان طه محمد410963

135دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركاروان محمود حمة توفيق4689



136دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسوران لطيف صابر500002

137دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركوران جبار محمد410942

 احمد علي329209
ن 138دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرريبير

ن4773 139دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرعمر علي امير

ن410752 ي امير
ى
140دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكريحير باق

141دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراحسان لقمان علي410739

142دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركوران علي رحيم329145

143دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرئاودير علي محمد411172

144دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسامان والي علي500123

ن329982 145دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرامانج توفيق حمةامير

146دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرريبوار صالح محمد330178

147دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد كامران محمد177861

148دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشاجوان طه محمد176084

149دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشكار محمد حامد411111

150دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربشتيوان محمد محمدعلي329965

151دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكركارزان حمةطاهر محمد175254

يف4531 152دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد حمةصالح شر

153دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشنيار دلير حمةسليم4581

154دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربةروين عمر محمد176817

155دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرجيهاد علي عبدهللا329899

 علي410959
ن وان حسير 156دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسير

ن410774 ي ساالر حمةامير
157دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشيين

158دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرزانيار ابوبكر عبدالقادر205583

159دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرئامانج عثمان ابوبكر500298

يف410839 ش احمد شر 160دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرهير

161دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرهاوبير هيوا حمةصالح411074

ن محمود329730 162دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراراس ياسير

163دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد والي محمود411095

164دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرعلي محمد عزيز176250

165دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكراريز علي حاجىاحمد500370

166دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربري عبدهللا علي500325

167دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربيشةوا جليل معروف500497

168دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرادريس محمد احمد205602

169دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرشاجوان طاهر صابر175590

170دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد كمال عثمان4285

171دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرسازكار فارس كريم411114

و ابراهيم علي500128
172دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكربيرسر

173دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرهستيار احمد عبدهللا330037

ن4919 174إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرعدنان عطا محمدامير

175إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد برهان قطبالدين357753

ن173102 176إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرزير فرج حمةامير

177إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرهيمن ساالر رحيم5061

178إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرراويز علي سليمان175825

ن4252 179إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكريوسف محمد حسير

180إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسوبا صديق انور205615

181إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربافيل حمةجزا كريم500547

182إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكركيوان محمود احمد4633

183إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرطه احمد عبدالكريم432496

184إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسوبا برهان احمد411157

185إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرره وه ند انور محمدصالح432460

 فريدون علي329257
ن 186إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربةلير

187إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرفةرماندة عثمان محمد432429



188إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرجيهاد ابراهيم حمةعلي432440

189إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عبدهللا علي176911

190إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرزيار علي عثمان357978

191إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد صالح انور4519

192إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربالل محمد محمود205622

193إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرعطا علي عبدهللا329894

194إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرجافان عبدالكريم خرسو328900

195إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرداود احمد معروف330100

196إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرروزي محمد مارف4838

197إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد حسن نادر4989

198إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرهوشيار جبار قادر4461

ن432488 199إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرئارام حمةكريم حمةامير

200إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرصهيب جمال كريم4231

201إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرشدار ساالر احمد177099

202إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمعتصم علي حمةرشيد500518

ن172093 203إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربوكان طه حسير

204إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربيشوا جالل محمد357929

205إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسةروةت والي علي171739

206إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسلمان كمال علي330112

207إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرنيهاد ابراهيم حمةعلي432447

208إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربالل هادي صالح177478

209إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد ابراهيم عثمان329267

210إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكركوزين افراسياب علي330188

211إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكررةوا اوات احمد410912

212إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكررابون محمد مارف4835

213إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرهوشيار ستار محمد329117

214إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرزياد محمد محمدسعيد499987

215إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكركانياو جافر احمد4435

216إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرروشت صديق علي410915

217إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربالل رؤوف حمة4799

218إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عزيز محمد4913

219إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرجيين ارسالن محمد205619

220إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد كمال علي329608

ن176700 221إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرشاجوان محمد سمير

222إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسةروةر خليل معروف432489

زا4204 223إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرشاجوان سعيد مير

224إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربسام عبدهللا صالح4659

225إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربه رزان محمد غريب175434

226إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد357945

227إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرزانا والي محمود410801

228إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسوزيار شوكة مجيد172121

229إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكراري فريق محمود176753

ن175552 230إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرزانيار ساالر حسير

231إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرهاوكار قانع ابراهيم411110

232إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكراحمد خليل حمةصالح4524

233إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرمحمد ابوبكر علي500203

234إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرابراهيم ابوبكر فرج4823

235إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكربةختيار محمد كريم173480

ن175747 ن سالم حسير 236إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسةفير

237إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرسيفان صالح محمود329509

238إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرعمر طه حمةصالح329675

239إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكريةحيا صالح محمد173415



240إعداديةسيد صادق31281السليمانيةذكرصمد كمال حمةصالح4643

241دبلومسيد صادق31281السليمانيةذكرريبوار محمد رحمان407992

ة احمد عبدهللا175355 1دبلوم عاليسيد صادق31281السليمانيةأنيىامير

2بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىرازاو ازيز قادر176949

يف175773 3بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىداليا صابر شر

4بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهيشو حمةرؤوف قادر175374

ن فتاح410974 5بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكويستان حمةامير

6بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكوجر حمةرشيد محمد4685

7بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهريم عثمان محمد329825

8بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيما عثمان حمةصالح4599

رووباك علي احمد500455
9بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

باخان محمد علي177804
10بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

11بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكه وسه ر كامل محمد411070

12بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنرسين محمد عبدهللا177620

13بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىاشنا محمود حمة171904

ارزو علي مجيد4197
14بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

15بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةندة عثمان سليمان329788

16بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنور جمال محمود4933

17بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهه وار هادي احمد4725

18بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشوة رحيم توفيق4864

ن4705 19بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىئه زين احمد حمه امير

ن4897 20بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىفينك عبدالقادر حمةامير

21بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسمية حسن نادر4696

برزين رشيد حمةعلي4606
22بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

23بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاللة محمد احمد4735

ايمان عمر علي329985
24بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

سمية عمر علي330171
25بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

26بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبيام نجمالدين عبدالكريم177258

27بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسه ركول حمه رشيد محمود175614

ي محمد صابر176446
28بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدةشيى

29بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىئاشنا حسن محمود329781

30بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبهار لطيف ابوبكر411098

31بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىناسكة عمر فرج329910

ن329948 ة حمةعلي حسير سمير
32بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

كةوسةر محمد علي175760
33بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ي شوكت محمود176326
34بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيين

يف500347 35بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيماء الوه شر

ه بارام عزيز329999 36بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىزنير

37دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبه ناز حمةجان عبدالكريم177524

ي سعيد4510
ن
38دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىنيكار حمه صالح صوق

39دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيالن عزيز عبدهللا175888

ن175869 40دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهال كمال حسير

41دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىديمن احمد محمد205612

42دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىتافكة جبار رشيد329750

43دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزان عاصي محمد175280

44دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبةهار ابراهيم روستم205645

45دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهوار ابوبكر حمة4571

46دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىئاال محمود محمد329862

47دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىاواز عمر كاكه سور176972

48دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيدا شفيع عارف176260

49دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىئاال محمد سليمان4928

50دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىلبيبة عبدالرحمن محمد329935



51دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىزيان احمد محمد4609

نة غة دة احمد علي4770
52دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

53دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىرازاو جالل كويخاعمر178219

ن كريم5056 54دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىزيان حمةامير

ن فتاح411107 55دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيالن حسير

ن محمد500381 56دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبه هار حسير

به هار علي احمد500536
57دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

و نوري عبدهللا205646 58دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

ن كريم4640 59دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبةيمان حمه امير

60دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهنار خالد محمد176931

61دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوزان عثمان فرج176867

62دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىفيان نجم الدين عبدالكريم178284

 علي172086
ن 63دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشوخان حسير

ن4655 ي امير
ى
64دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىروشنا باق

هوار علي محمد4817
65دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

66دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىريناس عبدالواحد رمضان176393

ن صالح172162 ي حسير
67دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيين

ية حمةفرج فيض هللا4189 68إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىصي 

69إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىدلسوز احمد فرج329571

1بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىخالت عمر محمد175451

2بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزكار توفيق محمدصالح175511

حنان علي احمد4278
3بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

4بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىريناس عمر علي205641

شوخان حمةصالح علي411184
5بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

6بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهيشو احمد محمود176797

7بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفة جزا محمد4590

ن عثمان قادر500534 8بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنرمير

9بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىزريان صديق احمد411001

ي محمد صابر176675
10بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدشين

11بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبهار طاهر حسن410782

12بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنياز صالح انور410687

مروة ابراهيم علي329769
13بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

14بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشاكول كمال عثمان329736

15بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجاوان ساالر محمد5069

ن171781 ان سالم حسير 16بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسير

ن قادر175421 ى حمةامير 17بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرسر

زريان احمد محلي4432
18بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

19بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدنيا انور حمةصالح500421

20بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىمزدة صالح انور329971

دنيا علي سعيد4556
21بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

22بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفان جوتيار محمود175976

ي علي رشيد4721 بينابي
23بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ن411164 24بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجرو ساالر حمةامير

25بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىريواس فائق احمد173199

26بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشاجوان ريبوار حمةغريب4717

27بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىرازاو حمةخان محمود4201

نيكا احمد علي171969
28بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

29بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاوزين بكر مجيد330116

ن410730 30بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجيا ساالر حمةامير

ن احمد صالح176428 31بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنكير

اسودة احمد علي328961
32بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

33بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفان كمال عبدهللا177030



34بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسيفان محمدرشيد رشيد4451

ن175784 35بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىمهرةبان محمد حمةامير

 جمال علي4525
ن 36بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىئةفير

37بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسازكار صالح ابوبكر4264

38بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشوخان احمد كاكةبرا432503

بيار علي حسن329521
39بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

40بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىفيان اسماعيل سايمير329285

41بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنياز ابوبكر محمود500516

لةنيا علي محمود175495
42بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

43بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبهرة محمد قادر4502

44بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشارا نجيب محمد176898

45بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىتابان عبدهللا حمةصالح177061

46بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىزريان بكر رسول172928

47بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسعاد محمد رشيد4496

48بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدلكير احمد صالح176437

49بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكولباخ رؤوف كامران410864

50بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبيمان عمر صالح176191

51بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىباوان حسن مارف205592

52بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدرون مصطفن صالح4854

53بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدليا عمر قادر175469

54بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوما توفيق قادر410705

55بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسه نار احمد محمود329093

56بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىمزدة حمةصالح فارس411005

57بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهه الله ابراهيم فتاح411050

58بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبةخشندة برهان محمد205587

و احمد قادر329638 59بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

60بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسناء محمد احمد410879

61بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسانا اسماعيل محمد329849

ن محمود49791 62بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنوور حمةامير

63بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشنيار ريبوار محمود172204

ن177273 64بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنيكا دارا حسير

65بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىزردشت عمر فرج4270

66بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسارا كمال رشيد329708

67بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهةتاو محمد قادر330022

68بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنيان عمر قادر330156

سيفان جمال علي4591
69بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

70بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنكار صالح محمد176943

ن محمد احمد410991 71بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكشير

72بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىفينك عمر محمود411152

73بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسينا مريوان محمود500482

74بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىاواز عمر عل178250

75بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىئافا عثمان سليمان410762

76بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيما حمةنجم محمود328921

77بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوما صالح محمدغريب4713

78بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكلثوم عمر محمد500507

79بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىثريا احمد فرج410691

ن500417 ن سالم حسير 80بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنكير

81بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجاوان محمد فرج4286

شارا علي قادر4517
82بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ة عمر رشيد176314 83بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىمنير

84بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىخندة كمال حمةصالح4272

85بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىروما توفيق قادر410702



86بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشاكول احمد فرج329647

87بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنور محمد قادر329992

ن205630 88بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشةيدا خالد حمة امير

89بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيالن جميل قانع4942

90بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدنيا شوكة توفيق176982

91بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىفيان هادي عثمان176852

92بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىمزدة كاكةبرا مارف411118

ن عطا كريم177002 93بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكوشير

94بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىئافان نامق رشيد4553

ن كريم قادر4281 95بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىافير

96بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكونا خليل محمد329951

97بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىفينك عمر فرج411197

جرو لقمان علي329923
98بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ن عبدهللا411084 ن حمةامير 99بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىرنكير

100بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزى شفيق حمة500285

101بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىديمةن ابوبكر جعفر5041

سوزان محمود علي4491
102بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

103بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيدا ابوبكر عبدالقادر432491

104بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشلير برهان قطب الدين410758

و كامل قادر175641 105بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

و ئازاد محمد329633 106بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

ديكان محمد علي410755
107بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

108بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنيكا قادر عزيز4412

109بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيما عزيز محمدرشيد500374

110بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجيا ابراهيم احمد4241

111بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىريزاو ابراهيم قادر410796

112بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىاشنا صالح انور410688

هه واد حسن علي411148
113بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ن حمةنجيم عبدالقادر4456 114بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهير

ن500468 115بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبفرين احمد حمةامير

116بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىته رزة حمةنجم محمد عبدهللا4294

كونا محمد علي500294
117بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

118بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسهيبة نضالدين صديق329593

119بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهةنار جمال حمةعل329220

120بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىديكان مجيد محمود173499

121بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبيام عزيز محمد329073

كو حمةصالح177046 122بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنداء شير

123بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاوناز عمر محمد432451

124بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىباخان محمد نادر500486

125بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاوناز ابراهيم مجيد175799

ى بختيار عبدالقادر4266 126بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرسر

ن176184 127بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوالف سالم حسير

128بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهدى حامد احمد175936

ن411166 129بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجيلةر ساالر حمةامير

130بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشةنكة مدحت فتاح174318

131بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفيار محمد سعيد177714

ن4637 132بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجاوان عبدالرحمن حمةامير

133بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىنمة كمال كامل4400

يف50181 134بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىوفاء حمةجان شر

135بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهدية رفيق حمة176766

136بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكةزان فري    ح عمر177541

باخان علي احمد500423
137بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى



138بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشههال فاروق عبدالكريم177663

ن اكرم محمود330106 139بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهير

ن174338 ي حارس حمةامير بينابي
140بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

141بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىره وشت محمد احمد175852

142بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشاجوان عزيز محمدرشيد500179

143بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزان بكر صالح4426

ن حمةجزا كريم500542 144بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجوفير

145بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهنار ابراهيم عل172988

جنار والي صابر205642
146بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

147بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىجيمن عثمان محمد177832

ن4962 و رزكار حمةامير 148بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

149بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىريان فريق احمد175344

150بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكشاو احمد فرج205625

151بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىزيان محمد غريب205597

جراخان محمود علي410766
152بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيى

153بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىبهار عثمان محمد4389

154بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهناو مهدي عبدالحكيم177584

155بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىتارا محمد سليمان4242

156بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىهه وار جالل مجيد4545

157بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىالنه حمةخالد محمود410812

158بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىميهربان برهان محمد329306

159بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىكولزار عمر محمدصالح500477

ن مجيد171931 160بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىتابلو ياسير

161بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشوشت عثمان روستم432506

ين جالل كويخاعمر407021 162بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىشير

163بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدونيا محمد سعيد177658

164بكالوريوسسيد صادق31281السليمانيةأنيىدلنيا مهدى عثمان500552

165دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىزريان عبدالرحيم محمود500366

166دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىئارةزو حمةرشيد احمد176882

167دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبيكرد عثمان عبدالرحمن172153

168دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيما محمد عبدالكريم178357

169دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهرو محمد طاليم410937

170دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىجرا قانع صالح172256

ن205594 171دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشوشت برهان حسير

172دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوما طارق محمد500523

173دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىجرو بختيار اوال329684

174دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيماء صالح محمد411194

175دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاجر توفيق خوارحيم175814

ئاسودة محمد علي410903
176دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ي500384
177دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىئاسوس عمر ففى

ن طاهر صابر175578 178دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهير

179دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىزير عبدهللا احمد411037

180دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسارا حسن عبدهللا4657

ن رمضان432473 181دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيماء حسير

182دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشنو صالح عزيز410970

ن مجيد176154 183دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشاجوان ياسير

184دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسيفانة جبار حمة177366

روشنا محمد علي330020
185دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ئافان عثمان علي411011
186دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ى والي محمود177777
187دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرسر

188دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرزين ساالر احمد500388

189دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةالت حمةرشيد مجيد4788



190دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىميهرةبان برهان قطب الدين500212

191دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىزريان احمد محمد329719

ئاسار علي عبدهللا176290
192دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ن177075 ان حسن حمةامير ن 193دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىكير

194دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىرازان صابر حمةسعيد173372

195دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسيوة احمد فتاح175238

196دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسيفر قانع قادر329977

و فاروق محمد4215 197دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

ن432505 198دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشانو محمد سمير

199دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشادية محمد محمود329916

200دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشاكول فهمي حمةرحيم330182

201دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةندة حيدر درويش178364

202دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىخرمان محمد محمود329816

203دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفة عمر حسن4649

204دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهدى فائق حمةكريم4651

ن329668 205دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىروخسار حميد حسير

خاوين خالد علي4675
206دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

207دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهوار طاهر حسن411034

208دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنور عمر محمد410794

209دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزى يونس كريم4574

سمية علي احمد500488
210دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

211دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنا ابوبكر احمد4949

212دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنور فريق محمود411062

213دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاوزين جمال جالل176416

214دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىئةشين بكر رسول177087

215دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبيمان عمر احمد410744

216دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبه فرين جمال كريم4687

217دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىرحمت محمد علي410699

ن محمد410893 218دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىحميدة حسير

219دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشادان طه محمد410950

220دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشةهال حامد صالح411091

221دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىناسكة محمد عبدهللا410882

222دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسمية فتاح محمد36281

223دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبةسوز محمود عبدالكريم177126

224دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىريناس كامل قادر175651

فرميسك علي احمد4668
225دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

226دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىمهاباد حمةصالح حمة500499

227دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشنيار رفيق احمد432502

ن اكرم حمةرشيد411030 228دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىرنكير

229دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىزريان برهان احمد175906

230دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهانا كمال رشيد329798

231دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشنو فائق قادر329777

232دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىدلوفان شفيق احمد410696

233دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاوزين عبدهللا محمد500362

234دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىجاوان محمود صالح329079

235دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىمزدة طه محمود173249

236دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىافان عمر محمدصالح500479

237دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىتافكة اكرم رشيد329957

ن410907 وى ساالر حمةامير
238دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشين

239دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىدلسوز سعيد محمد4976

240دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزان اكرم حمةرشيد176780

باخان ابراهيم حمه علي432518
241دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى



242دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسارا محمد عل177159

243دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسهام كمال حمةصالح176666

244دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىلنيا صالح عزيز411072

ن329747 245دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىازين محمود محمدامير

ديدار بكر علي411192
246دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

 علي411015
ن 247دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىازين حسير

248دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىليل صابر سعيد176690

249دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىتوار حسن مارف205589

250دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىكوزين حكيم قادر500490

ن محمود500332 251دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىدلزار محمدامير

252دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىسحر احمد قادر500335

روشنا علي سعيد357889
253دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

254دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىاال رفيق عزيز4665

سوزيار علي حسن411099
255دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ن احمد178333 256دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىباخان حسير

ى عمر حمةصالح201899 257دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىكي 

ن فتاح330045 258دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىئارا حسير

ى عبدهللا عبدالكريم178352 259دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرسر

260دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىديمن رؤوف كامران329874

261إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيما بختيار فائق432412

262إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىلةنيا اسو احمد411013

263إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيوة باقر عبدهللا4506

264إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىهناء محمد ابراهيم410778

ئاال محمد علي330015
265إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ي احمد حمةخان328984
266إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىدشيى

ايفان صالح علي330057
267إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

كوجةر عمر علي411199
268إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

269إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىماريا عمر محمد500474

270إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىهاوزين عمر محمد176722

271إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسونيا محمد جميل176485

272إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىريزين عمر محمد432485

273إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىاسيا رؤوف كامران329879

274إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىجنار جمال حمةعل328936

275إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسمية محمود احمد175677

276إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىنةوا كمال رشيد174045

277إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشادان عمر حمةفريق4569

ن175734 278إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىديدار حارس حمةامير

279إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىنيكا جالل محمد4612

280إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةرمان قادر صالح175953

281إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشكرية حسن كريم379956

282إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىساريا عمر احمد176139

283إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسازكار مجيد عزيز500079

و محمد حمةفرج329057 284إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىهير

285إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبةيام صالح رحمان119191

286إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبيام خليل حمةصالح4521

287إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزان عمر حمةصالح432427

شيالن عثمان علي432494
288إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ساكار جبار علي176301
289إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

ة صالح محمود176733 290إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىزنير

ن عبدهللا حمةكريم432453 291إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىافير

292إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسندس حسن نادر4992

293إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىتارا مصطفن صالح4843



294إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىزريان هيوا عبدهللا411177

ن جالل محمد330090 295إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىافير

296إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىيرسى عمر كريم330135

297إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىلنيا محمد جميل178204

298إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسهند يوسف فتاح175268

ن كريم فرج422849 299إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىنه خشير

ن330086 يفان عمر امير 300إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبير

 حمةصالح علي357991
ن 301إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشه هير

302إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوزيار سوران عمر432463

ن4207 ف حمةامير 303إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىهدى اشر

304إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىهازة احمد سليمان329867

ن329889 ن قادر امير 305إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىريبير

306إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىاشنا حسن كريم379851

307إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبةخشندة عثمان ابوبكر500311

ن شبست هادي4220 308إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىنكير

309إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىاال عمر كريم330128

310إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىناز محمد احمد4790

ن357655 311إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىدرون عطا محمدامير

312إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةالت عمر محمد500045

313إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةندة طاهر صابر176072

314إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىزوان اركان عثمان500071

315إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىالوين شكوت فائق432492

316إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىساية عمر حسن4648

317إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسازكار سالم مجيد329601

ن عمر محمد411159 318إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىكشبير

319إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىروزين عثمان فتاح4542

320إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىرازي عمر كريم330122

321إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفة صالح رحمان119004

322إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىدشين حسن توفيق173922

323إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىروبار مصطفن نجيم175603

324إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشوشت خالد عثمان432457

325إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىاسماء كمال احمد500466

ى جالل محمود410806 326إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرسر

327إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىكولستان عبدهللا علي176922

ن432432 328إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىفينك محمد حسير

329إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىساوين ساالر حمة500337

ن عمر محمد432483 330إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىكةشبير

331إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىأمل سالم احمد432418

332إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىكوزين ابراهيم عثمان329238

 عثمان علي4595
ن 333إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىئةفير

334إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسومية عمر محمد411116

ريفان علي احمد4182
335إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

336إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىريان شفيق حمة432477

337إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىاوسكار اراس عمر329329

338إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىديكان محمد عزيز432426

ن178309 339إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىديدار رحيم حمةامير

340إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىئاسودة محمد محمدخان410886

ن احمد حمةخان329348 341إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىكةشبير

342إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىهرير ابوبكر رشيد172062

ن محمد قادر329528 343إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىكه شبير

ى عدنان عبدهللا4701 344إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرسر

345إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىزينة خبات عمر432415



346إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىلةنيا ابراهيم محمد410785

347إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسوما اسعد حسن4630

348إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشيماء نورى محمد500514

كوفار ابراهيم علي171851
349إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

350إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىنيكا باقر عبدهللا4503

351إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىالفان صالح محمود329703

352إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىازين محمد احمد329807

353إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىايوب محمدعادل عبدل49890

354إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىراز محمد احمد4802

355إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىايمان عمر قادر432409

356إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىفراست صالح محمد500061

357إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسومية رفيق محمد172953

الوند والي احمد410721
358إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيى

359إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىاسودة نجيم سعيد500140

360إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهرو عمر محمد330079

361إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسمية نجيب محمد411102

ن قانع ابراهيم329624 362إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىسنكير

363إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىخةنده سليم محمد171915

364إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىبرزين محمد حمةنجيم329322

365إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشادان هاشم حمه4673

366دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىشنو احمد عل174017

367دبلومسيد صادق31281السليمانيةأنيىكوهر احمد محمد5030

368إعداديةسيد صادق31281السليمانيةأنيىشهال محمد جميل432458

1دكتوراهحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهوشمن عطا محمود444802

ن محمد518447 2ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعدنان امير

3ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربالل حمة محمدصالح6029

4ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوار نجمالدين هواس187547

ي410726
ى
5دبلوم عاليحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسوران صالح باق

ن42720 ن الدين عارف امير 6بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعير

7بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفتاح مراد محمود5377

8بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاوات علي محمد5345

9بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراميد حمةعل شيخ احمد6082

10بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن رشيد179185

11بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعرفان خالد كريم6244

12بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسعيد فرج محمود179194

13بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحمد رؤوف سمايل5324

احمد187618 14بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسوران احمد مير

15بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعثمان علي محمد5988

16بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردلير كاكه برا غفور445461

17بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد رحمان رحيم5896

18بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهوشنك رؤوف عبدهللا179015

19بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررفيق ابراهيم عبدهللا5593

ش شفيق صالح5567 20بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهير

21بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفاخر عبدهللا حمه خان237442

22بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربهجت نورى عبدالرحمن509167

23بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحكمت عبدالرحمن محمود410867

24بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاكو فتاح صالح5781

زا صالح179047 25بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصالح مير

26بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرادريس ابراهيم مصطفن5543

27بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعلي مصطفن احمد5417

28بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرادم اسكندر عبدهللا5304

29بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزمان جافر حمةسليم383901



ن محمد179100 30بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةفال امير

31بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعثمان ناصح روستم5656

32بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعدنان قادر كريم187682

وان توفيق عبدالقادر237423 33بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنةوشير

34بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمالك عمر محمدسعيد384994

35بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعادل جمال والي5380

36بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجمال خواكرم حمةمراد179686

37بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفاضل علي احمد509153

38بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراردالن حمةسعيد احمد444810

39بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربه يوه ند ابراهيم عبدالكريم179156

40بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاري محمد فتاح5342

41بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنةريمان عناية حمةصالح187666

42بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرتوفيق حمةالو علي6158

وان عزيز محمود410781 43بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنةوشير

44بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسامان عل عبدالقادر5335

ن سليمان187227 45بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا محمدامير

46بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجوامير محمد قادر5547

47بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرغيدان حسن غفور5285

احمد410830 48بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد سليمان مير

49بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيوا سعيد حسن237471

ن5396 50بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنيما جالل حمةامير

51بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرخالد كاكةبرا غفور5730

52بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراقبال بهاءالدين حامد5313

53بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرخالد قوربابن عل5394

54بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرامر فرج عارف5966

55بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرخالد جمال محمد6035

56بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسوران جمال ابوبكر5499

57بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيساران ياراحمد مجيد237478

58بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديارى انور محمد5325

59بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركاروان عل محمد6332

60بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريباز كامل عبدهللا5284

ن179408 61بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريباز حسن حسير

62بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئارام حسن علي179177

ن187291 63بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركاروان حسن حسير

64بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعمر محي الدين محمد410965

65بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشدار مصطفن رشيد150747

66بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركاروان محمدنجم محمد5327

67بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانا طه محمدصالح237363

68بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجهاد كريم محمد179864

69بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصالح عبدهللا محمد410918

70بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرناظم محمدزاهد احمد5797

71بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيوا محمد رشيد410962

72بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار صابر ابوبكر5332

73بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنورالدين حمةيوسف حمة150605

74بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررةهيل صفاءالدين عزيز5718

ن179500 75بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديالن عبدالقادر محمدامير

76بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراميد احمد عبدالرحيم410258

77بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانيار خرسو حامد384791

ن5374 78بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجهاد حبيب حسير

79بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعطا اسماعيل توفيق187636

80بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجالل خرسو احمد46964

81بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررابةر حمةتوفيق صالح187344



82بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركه يوان نوري رشيد187841

83بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكريادكار قاسم حمةسليم6079

ن احمد5830 84دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد حمةامير

85دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعطا فايق عل384965

ن حمه غريب حمه علي5819 86دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحسير

87دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفاروق عالءالدين محمد5307

ن ويس مراد237348 88دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاشم حسير

ن187257  حمةعلي حسير
ن 89دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحسير

90دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربختيار حمة حمة5608

91دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنامق احمد حمة5303

92دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشمال رحمان حمة6341

93دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد علي محمد5445

94دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاكو كريم عزيز6186

95دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرابراهيم جعفرهارو احمد5535

96دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرابراهيم رفعت فرج6085

زا سان احمد خوامراد187226 97دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمير

98دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراكرم محمدكريم مجيد410412

ن6279 99دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزاهر نجيب محمدامير

100دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركوران عثمان سليم410805

101دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركامةران كريم محمدصالح6075

ن237345 102دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيستون حمةرشيد حمةامير

103دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرالوالو رحيم محمد5646

104دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعرفان حمه صالح حمه سليم237365

ن6183 105دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفرهاد عبدالقادر حمةامير

106دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةردي عزت ولي5747

107دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربشتيوان كمال رحيم410315

108دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا رحمان محمد187434

109دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرايوب حمةحسن سليم5689

110دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفاروق توفيق احمد5311

111دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركمال علي عبدالقادر187662

112دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعماد محمدرشيد زاير237418

ن179963 113دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجبار حمةكمال امير

114دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصفر مقصود حسن187299

115دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسلمان سعيد غفور187240

116دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررحيم فرج نادر384899

ن5539 117دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفائق رضا حسير

ان محمد قادر187270 118دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشمير

119دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيوا انور عبدهللا6026

120دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعيىس علي كريم187910

121دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركوساالن هياس عبدالفتاح5866

122دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرساالر حيدر عزيز237484

123دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسامان عل رسول237370

124دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراردالن عزت محمد150668

ن150632 125دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاري عمر حمه امير

126دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصابر حمة حمةرحيم179738

127دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسوران جالل محمد5580

128دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار فرج عارف150596

129دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفاروق حمةالو علي5955

ن محمد عبدالقادر6431 130دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنشمير

131دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئارام عثمان عل179255

ن محمد179441 132دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرلقمان امير

133دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعمر سعيد احمد384440



134دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكروريا نادر محمد5390

135دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحسن مقصود حسن237408

136دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيوا محمدسعيد ابوبكر5526

137دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسوران عثمان سليم237494

138دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعلي خالد محمدعارف5958

ن445403 139دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاوات كمال امير

140دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار عمر فرج433797

وان رشيد فرج179492 141دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنةوشير

ي ياراحمد مجيد5533
142دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراصن

143دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهلكه وت الئق حمة6088

144دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمصطفن كريم مجيد237414

145دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيشةوا مولود بارام383931

146دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررزكار رضا محمد187855

147دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراقبال علي محمود5884

148دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفارس سعيد احمد179872

149دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربالل صالح سعيد384983

150دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسةرهةنك رشيد فرج187350

151دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربه مو ساالر مشير187306

ن180012 152دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاريان مهدى حسير

153دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئارام محمد فتاح5300

154دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراقبال بكر عبدالمحمد6074

155دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسلمان رؤوف فرج5973

156دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمريوان رسول عل5329

157دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجالل كيخرسو غفور5524

احمد384904 ن مير 158دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرغازي امير

159دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا جالل ففى محمد237439

ن179005 160دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراسو محمد حسير

161دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرماكوان عبدالكريم محمد5565

162دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرساالر كريم عبدالقادر5322

163دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركوساالن حمةعل فرج5286

164دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجمال واحد حمة5790

165دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربةمو علي اكي  محمد5901

166دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربشتيوان فائق حمةعزيز5555

ن الدين منوجر قادر5904 167دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعير

ن عبدهللا179486 168دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانا حمةامير

169دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار صالح حمه سعيد187273

170دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسالم مصطفن رشيد237476

171دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكروشيار حمةمراد احمد179446

ن شكرة5808 172دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرامير حمةامير

ن فرج237445 173دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانا حسير

174دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسةرخيل حسن حمة179132

175دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجالل علي محمد6044

ن مصطفن5299 176دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمريوان حمةامير

177دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمسعود عثمان احمد5337

ن انور عل5921 178دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبير

179دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريباز اراز محمدرحيم410754

180دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرناصح ابوبكر عزيز6089

181دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربةختيار ابوبكر محمود5929

182دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريباز كريم حسن179933

183دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار محمود رشيد6235

184دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعثمان حمة فارس6306

185دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا رحمان فرج179953



186دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربةرزان عبدالقادر عبدهللا6034

187دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركوجةر جالل روستم5541

188دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرلقمان محمد فتاح6426

189دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيوا صديق توفيق179826

190دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةزار اسو محمد180002

191دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد عثمان حمةسعيد179642

192دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجليل جميل حمةرشيد187509

193دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربةرزان عبدالرحيم عبدالعزيز187788

194دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبةر جمال عبدالقادر187586

195دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعمر عزت علي6094

196دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسوران حمةجميل حمةصالح5316

197دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجليل حمةصابر قادر150662

198دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةريم حامد محمود445124

199دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوسه ر نارص برزو384846

200دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسنور حامد غفار179308

201دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرتوران اميد قادر237419

ن5732 202دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرائاسو عثمان محمدامير

203دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهوكر محمد رشيد179235

204دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعبدالصمد طة احمد545123

205دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربةشيو حمةعزيز صالح237467

206دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيشةوا اسماعيل حمةقادر187768

207إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرعثمان علي رسول237459

208إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراكي  مقصود حسن410841

ن احمد42090 209إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسةركو حسير

210إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد كريم رمضان5962

211إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرناصح محمدسعيد حمةعارف187528

212إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربشتوان حيدر عثمان187336

213إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصباح محمود قادر179288

214إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةريم رزكار عمر5530

 علي عبدالمحمد179074
ن 215إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرياسير

216إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشمال كمال حمة187268

217إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرده وران جبار احمد47058

1ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا نزار غفور5774

2ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراميد صديق غفار187261

يف237437 3ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيمن يونس شر

4بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحمزة محمد صالح150490

5بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفةرهةنك كريم حمة383708

6بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشياو وهران جمال6069

7بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنريمان صالح فرج5597

8بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنةريمان احمد عبدالرحمن444774

ن محمد444872 9بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانا امير

10بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراوارة محمد توفيق513949

11بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجيهاد طاهر قادر187451

ن179458 12بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهونةر حمةصالح حسير

13بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيشةوا عبدالقادر حسن6051

14بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرخةالت محمد عزيز6046

15بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركاروان كريم محمد410775

16بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررينوار عادل حمةعزيز237469

17بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنياز حمةكرم احمد187493

18بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشارى ئاسو محمد6078

19بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكروةرزير محمود عبدهللا237492

20بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراستكو ادهةم سعيد6041



21بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررابةر مقصود حسن237404

22بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكريحير كريم سعدالدين5496

23بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسام خرسو حامد410422

24بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنويكار محمدنجم محمد179264

25بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركارزان فاروق علي509221

ن410925 26بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيمن حمةصالح حسير

27بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهامنو طاهر مصطفن187502

28بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد بشير ابوبكر237330

ن187461 29بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرامجد نيازى امير

30بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئوميد عزت احمد6039

ن445300 31بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراويز نضالدين حمةحسير

32بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررةوند رحيم فرج6177

33بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربنةوان محمدسعيد كريم6057

34بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسورين توفيق مجيد5441

35بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرغفور عباس عبدالكريم237456

36بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراوسامة مجيد حسن237326

37بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديار اكرم غريب237441

ن237410 38بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركاروان كريم حمةامير

39بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجهاد حمةسعيد حمةصالح5424

40بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريباز رشيد عبدالكريم179468

يف410896 41بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسلمان سليم شر

42بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشاديار اسامة مهدي5652

ن فتاح6190 43بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد حسير

44بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركاوان عثمان علي383995

45بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركةيهان عثمان علي384880

46بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصباح محمد عبدهللا513338

47بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراميد علي محمد امام444788

48بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديدار قيض ايناخ509170

49بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربريار نادر محمد187245

ن444896 50بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيمن عل حسير

51بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنزار جمال والي410283

ن444770 52بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئارى مهدى حسير

53بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريباز سيفالدين لطفاهلل187228

ن384494 54بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراكرام غازى امير

55بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشاليار تيمور محمد150516

56بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهامنؤ جعفر محمد384501

ن187812 ن الدين ياسير 57بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحمد عير

58بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديار رسول رشيد237421

59بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررابه ر محمد احمد150704

60بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشاخةوان رؤوف محمد150529

61بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربريار خالد غريب187574

62بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاكو عبدالقادر كريم5405

63بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراسامة جمال احمد5366

64بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرخه يال هيوا قادر385164

ن385091 65بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد سامان حمةامير

66بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهدايت خواكرم عبدهللا179453

67بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررره وا عبدالكريم حامد509208

68بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمةروان عمر علي237428

69بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحسان صالح عبدالرحمن384890

70بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرانس جمال ابوبكر187567

71بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجهاد فاروق صادق5410

72بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكروزكيل اسو محمد410773



73بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرارام عل حمة150732

74بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزيار حبيب حسن6093

75بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكروةشمن غفار فرج6178

ن حمةتوفيق445145 76بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنارص تحسير

77بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد معروف توفيق5612

78بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئةزين جمال سعيد5587

79بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحبيب سليمان رحمن410777

80بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديدار طاهر غفور509149

81بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحكمت محمد عبدالرحمن384804

82بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشورش حمةسليم عل5635

83بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربهاءالدين هورامان حمةغريب6188

84بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنوزاد عمر محمدسعيد384955

85بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراكرام فريق حمه237473

86بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانيار اليق طاهر179790

87بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمةبةست امير عبدالعزيز187507

ن410917 88بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربةرهةم خوارحم حمةامير

ن اكرم حمةخان5595 89بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبير

90بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزيار هيوا عبدهللا6053

ن5665 91بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنةورةس احمد حمةامير

ن خرسو احمد179773 92بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربلير

93بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةلمةت يوسف قادر445328

94بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرالهام احمد رؤوف6056

95بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراكي  مصطفن محمد6045

96بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديار رسول سان احمد6062

97بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصهيب حمةسعيد قادر5871

98بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيمن عارف حمةجافر237400

99بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرايوب براخاس روستم6030

100دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكريونس جبار محمد187758

101دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد جالل عبدالجبار410560

102دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد نريمان ال محمد410756

103دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار احمد حمل47169

104دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربالل عبدالوهاب محمد179718

105دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسامان صالح حسن6018

ن383863 106دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيمن محمود محمدحسير

107دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصهيب مهدى ميكة509142

108دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانه ر عمر سان احمد180052

ن محمد احمد237447 109دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبير

110دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركةيوان عل حسن237448

111دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكريوسف عمر مصطفن445208

112دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريكار عادل حمةعزيز237474

113دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوكار عزيز محمد237401

وز حمةعل444758 114دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحمد فير

ن مصطفن410913 115دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرازاد حسير

116دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمجاهد جمال محمدرشيد5429

117دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسورين عل باسام509173

118دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحسان فرج صالح5493

119دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيالل مصطفن عل6091

120دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراركان مهدي علي384506

ن عبدهللا384108 121دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنوروز حمةامير

ي جبار احمد410359
122دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراسيى

123دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد هاوار علي6063

124دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردياري صباح عبدهللا410519



ن150555 125دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانيار ايوب حمةامير

126دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسلمان عزت علي179171

127دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمه روان نورى محمد410957

128دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربيشةنك اسامة سعيد237451

129دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركالي كوران علي187501

130دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريناس جالل حمةسعيد445420

131دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفؤاد نضالدين احمد6170

132دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا رؤوف محمد صالح150724

ن150624 133دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئايار عمر حمةامير

خان5290 134دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرخيالن رمضان همير

135دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشاكار عل خالد6032

136دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا جالل عل444905

137دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرباخان عثمان عبدهللا444808

138دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجيهاد علي حمةسعيد510099

139دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزيار نجم الدين عبدهللا410741

140دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشبست فاروق غالم384509

141دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانا عطا فائق384043

142دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربشتيوان حمةفرج احمد6058

ن410949 143دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرلهون محمد حمةامير

144دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرباوةر محمدظاهر احمد412109

145دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوكار طاهر حمةغريب384579

146دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانيار مهدي عزت513347

147إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريبوار عبدالقادر حمة509187

ن384800 148إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوكار نارص حمةامير

149إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشاكار وهران جمال6071

150إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجوامير عبدهللا معروف382720

ن179283 151إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمريوان نيازى امير

ن410416 152إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسليمان محمدصالح حمةامير

153إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراريز عثمان حمةفرج410836

154إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريكةوت الئق حمةصمد187254

155إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربشتيوان هيوا كريم237279

156إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريكةوت لطيف احمد445365

157إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرروند عمر احمد187470

158إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركوسار علي مراد187483

ن كامل عبدالرحمن179030 159إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربلير

160إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد كاظم كمال237495

161إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئياد رشيد عزت410791

 علي385180
ن 162إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهةستيار ياسير

163إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجوتيار بهاءالدين صالح6112

ن384584 164إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا طه حسير

165إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزيار محمد علي5869

166إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحسن عبدهللا علي237342

167إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرئاالن حيدر عثمان384373

168إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرتوانا جمال صديق384740

169إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرره وه ند فتاح عبدهللا410749

170إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركيهان زوراب ايناخ237269

171إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحمد فريق حمة178988

172إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرديالن غريب عل187491

ن237354 173إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسلمان سعيد امير

زا عبدهللا385212 174إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيالل مير

175إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراسامة اكرم محمد410938

176إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراسو محمد عثمان6317



ن5294 177إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريان محمد حمةامير

ي محمود410367
ن ففى 178إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهيوا حمةامير

179إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهورامان حمةكريم حمةرحيم384381

ن محمد509161 180إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرفينك حسير

181إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراستكو انور حسن6133

ن187232 182إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراوسامة عبدالرحيم حسير

183إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانيار غفار حمةرشيد410891

184إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراسيى هادى وسمان237444

185إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكررةوةند عمر توفيق187282

186إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوزين اسماعيل محمدرشيد149604

187إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراستيار بكر فرج187495

188إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكراحمد طه اورحمن385097

189إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد امجد نوري6393

190إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرجوهر عبدهللا معروف385139

191إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراويز انور عبدهللا445355

192إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرتويزةر ناصح محمدسعيد187889

193إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمسلم رؤوف حمةعل444821

194إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربروا صالح حمةفرج444766

195إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرهاوكار فاروق حمةرشيد237355

196إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردلشاد عزت حمةسعيد6107

197إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرمحمد سيف الدين لطف هللا179834

198إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرريناس بشير ابوبكر237322

199إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانست كريم محمد237303

ن حمةغريب5826 200إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردلوفان محسير

201إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرسةريال انور محمد سعيد150739

202إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكردانا جزا حمةعلي384914

ي ريبوار عابد187601
203إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرراسيى

204إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزيار اكي  كريم180063

205إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربوار مستشار مصطفن180042

ن383937 206إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشكار غازى امير

207إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرابراهيم عبدهللا محمدعزيز385036

208إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرزانا حبيب حسن150258

209إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكربينةر عمر محمد384678

210إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرحمزة جالل عبدالرحيم148948

ام اسو بارام149989 211إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشر

ن187489 212إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكريوسف رؤوف امير

213إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكركارو كاوة حسن384694

214إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرنياز محمد عزيز410512

215إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرايمن صالح نشاة237424

ن برزو237450 216بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرابراهيم حسير

ن حمةصالح6248 217بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرشوةر حمةامير

ن384479 218دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةذكرصادق رضا حسير

1بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيان مهدي حمةرؤوف382601

2بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبنةوار مصطفن احمد6207

و محمد الماس187523 3بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهير

4بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاسمر صفر غفار187347

5بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىساجدة كمال اسماعيل509156

 حمةعلي187221
6بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهه وار مصطفن

7بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبخشان عمر حمةمراد384319

8بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوناز اميد عمر188308

زا حمةسليم187259 9بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكواللة حمةمير

10بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىساريا بكر احمد410894



11بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكونا صابر حسن187915

ئيفان كريم علي5564
12بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

13بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخةندة روم ايناخ187901

ن509196 14بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةناز عبدالقادر حمةامير

15بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىوهبة نارص عبدالقادر179122

اديبة كاكةبرا الي محمد179799
16بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

17بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمهناز صالح روستم179595

18بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينب محمدزاهد احمد410928

19بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدية هادى وسمان237452

20بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةختةوةر مولود بارام383922

21بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدلباك جالل ففى محمد187598

22بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبهار انور رحيم385005

23بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىقدرى عبدهللا فتحاهلل150691

24بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزهرة محمد اسكندر509172

25بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةفراو حبيب اسكندر5432

كولزار علي مراد410909
26بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

27بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخيال محمود رمضان179142

28بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنسمي عبدالرحمن محمود410304

29بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكاوينا عزيز عبدهللا410854

30بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئيمان بشير ابوبكر5295

كس محمود نائب179206 31بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنير

32بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكويستان عبدالرحمن صابر5288

33بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء كريم حسن384898

ن غريب عبدالقادر6168 34بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةرمير

35بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةنان ول رسول237430

ن383993 36بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسحر غازى امير

37بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزريان عبدالرحمن محمد179506

38بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبنان عثمان سليم410449

39بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئه زين غفور بارام237412

ن384517 ة محمود محمدحسير 40بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاستير

ن410905 41بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدية دارا حمةامير

42بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتارا غريب رشيد5692

كافية علي محمد6135
43دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

44دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاويز جوهر منوجر6087

45دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةوبو مارف احمد5700

46دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبه هار محمود نائب5344

47دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىليل عبدهللا عبدالرحمن180073

48دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىصبيحة فرج نادر179366

ن محمد جميل179301 49دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرنكير

50دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدلسوز جوهر محمد410769

ن6210  حمه امير
51دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبهار مصطفن

52دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىصبيحة حمةحسن عزيز5571

53دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىارزو جمال احمد6086

54دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيان انور مصطفن237366

ة سعيد حمةعزيز6016 55دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمير

اواز علي محمد5573
56دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

57دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةحةر جافر حمةسليم384689

 صالح187271
ن
58دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفيان حمةعل صوق

59دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةناز صالح روستم179587

60دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسعاد عثمان نجم5545

61دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى اسماعيل حامد5742

62دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةروين ياراحمد مجيد187593



63دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزهرة كيخرسو فتاح179855

ي5939
ى
64دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيما رفعت باق

65دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتافكة جالل محمد179609

ن179520 تافكة علي حمةامير
66دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

نخشان علي محمود5906
67دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

68دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكا جمال مصطفن5386

69دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىحسيبة مح الدين قطب الدين187224

ن187591 70دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوزان رفيق حمةامير

71دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوثر فتاح حمةكريم180027

ي عبدهللا385025
ى
72دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتابان باق

73دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةسوز جمال رشيد5578

ن187596 74دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى عبدالرحيم حسير

شيدا عثمان علي6095
75دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

76دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو حسن رشيد6072

77دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوفار حمةرؤوف احمد5705

ين محمد فرج5643 78دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشير

79دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية عبدالرحمن حةعل187657

ة حمةسعيد كريم150615 80دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمير

81دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةركول حمةالو فتاح179729

82دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةروين كريم محمد509192

83دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالنة مولود بارام237411

84دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشؤخان حسن اسكندر5639

85دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكار عمر صادق509179

86دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى وهاب حمةكريم5436

87دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشهال شفيق صالح187512

معبوبة علي سعيد237422
88دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

هوميال حسن علي5532
89دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن6036 90دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاشنا عبدالقادر محمدامير

91دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجوان عبدهللا احمد187238

92دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبرشنك حمةكريم نادر187248

93دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينب علي سعيد150650

94دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيما عبدالكريم مجيد5736

سحر علي محمد5330
95دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

زا حمه سليم237406 96دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبيمان حمه مير

احمد187604 97دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيالن احمد مير

98دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهازة رشيد محمد179898

99دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتافكة جمال رشيد5576

100دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسهام مح الدين عارف237466

101دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاوات غفور بارام237416

و صالح عزيز179566 102دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهير

ى سليم تفى5633 103دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبرسر

104دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبه يان حمه صالح شكره410908

بروين عبدالكريم حمه علي187222
105دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن444885 106دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسلم عبدهللا امير

ن5662 107دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهه وار حسن امير

108دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدية رؤوف نوح6192

109دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىساكار كمال فرجاهلل187263

110دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسلم شفيق صالح179576

ن5696 111دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشوخان سليمان حمةامير

112دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوالن جالل رؤوف187590

113دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمزدة مؤمن اسماعيل187562

114دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةنا فتاح حسن179923



ن179434 115دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرؤيا حسن حسير

116دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيالن جالل محمد179749

117دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفائدة رسول مصطفن237449

118دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجنار توفيق خواكرم5683

119دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيالن حبيب سعيد187795

120دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاشنا عبدهللا نادر6230

121دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىباخان محمد صادق444863

هةرمي بيستون غفور187265
122دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

123دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبناز غفور رحيم179335

124دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشوة عمر حمةمراد384351

125دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشنو شوكت احمد384943

126دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكلثوم صباح محمود237405

127دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسناء معروف توفيق410972

128دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيار حكمت عبدالرحمن410877

ن قطب الدين اغاوه يس187504 129دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئه فير

130دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةهرة هيوا كريم237443

ن5879 131دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبيمان حسن حمةامير

132دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدةريا سةرتيب خواكرم5714

133إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةيدا يونس حامد410797

134إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزكية عزيز مراد382816

هدية هيوا علي444854
1ماجستيرحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

2بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادان محمد عبدهللا513350

3بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيمان هيوا عبدهللا510109

4بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشور توفيق محمد384814

5بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمزده اميد عمر5816

ن عبدهللا410722 6بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمه روا امير

7بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو عل محمد237403

ن غريب509189 8بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى حسير

ئةشكان فارس علي237472
9بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

10بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالهام عبدالقادر محمد509177

ن عبدالرحمن383846 11بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخيال محمدامير

12بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتانيا ساالر جعفر509269

13بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية عمر سليم237493

14بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنه مام عمر عل6038

15بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجيمن صالح الدين زين الدين187850

ن237479 16بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخالت برهان حسير

17بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما عزت احمد384060

18بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهوزان ابراهيم مجيد179550

19بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشاز شدار محمد382741

ن382849 ى طه حسير 20بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبرسر

21بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدةريا عثمان كريم187885

22بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسميا عمر حمة5544

23بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما محمد عثمان6325

24بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوزان محمد عزيز237258

كويستان احمد علي187448
25بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن عمر حمة5601 26بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىافير

27بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوردوستان عبدهللا فرج237425

28بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما رزكار عمر509165

29بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىداليا رزكار مجيد384007

ن384155 30بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرؤزان عل حسير

ليل صباح علي410765
31بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن383957 ي حمةامير
ى
32بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاوات باق



33بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيين شوكت عبدهللا385049

34بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهيفن حمةالو حمةيوسف384957

35بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىديرين ئاسو محمد5709

ن حسن384547 36بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرييان حسير

بةيمان كريم علي187880
37بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

38بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسحر محمد عثمان6221

39بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبوسنة حميد مصطفن383579

40بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا دارا عبدهللا187321

41بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاويز جالل كريم410980

ن محمد حسن5381 42بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيفير

ي محمود384713
ن ففى 43بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوجةر حمةامير

44بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةن عثمان فرج179880

45بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزهرة نضالدين حمةتوفيق513960

46بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوثر بشير مصطفن384027

47بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريناس جميل شكر5755

48بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادان حبيباهلل فتحاهلل445413

سمية عزت علي410731
49بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

50بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادان جالل عل384488

ئه زين جالل علي384453
51بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

52بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةنك عزيز عبدهللا410858

بةيام هيوا علي444837
53بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

54بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبفرين فرج حامد410753

55بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسويلة مقصود حسن410837

56بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخةنده عبدالرحمن محمود385227

57بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيشتمان حيدر عثمان383976

58بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيماء حاتم عبدالمحمد187328

ن237413 ن حمةامير 59بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكانياو ياسير

60بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوزيار بكر فرج187289

61بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهانا احمد محمد179670

62بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجاوان خليل عمر150757

63بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاشنا شفيق صالح6387

64بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسناء عبدهللا عزيز5537

 جمال ولي6167
65بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىده شين

66بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجاوان اسماعيل حمةقادر383915

67بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىساية حمةالو حمةيوسف237409

68بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىلونا شدار غفار6239

ى عزت حمةسعيد6083 69بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبرسر

70بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوزين حسن فرج384672

71بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنىهي فرج فتاح384707

72بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاره زو محمد فتاح179558

73بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروزان محمد روستم187905

وز حمةعل444764 74بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسودة فير

75بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجنار بارام كمال410902

76بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىايمان نةوزاد صادق444785

77بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةناز فتاح عبدهللا410746

78بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسكة رؤوف حمةلة410998

79بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسودة حمةخان مجيد187650

80بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكار رسول سان احمد384016

ن187606 81بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية صادق حسير

ي خليل ابوبكر410719
82بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكابن

83بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشايان نادر فرج445017

84بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكا فريق حمة237488



85بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةهةشت ابراهيم محمد384875

86بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزةم زةم محي الدين عارف237440

87بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسندس ادهم سعيد384361

88بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةنان عطا محمود410477

89بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمهربان برهان عل187286

هناء علي عبدالرحمن410873
90بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

91بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىباخان عبدهللا عل187303

92بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا ريبوار فتاح384717

93بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما احمد رؤوف384490

94بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبنان امير عبدالعزيز187417

95بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهيشو عبدهللا عمر410266

96بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسهام احمد عل237486

ي محمود410969
ن ففى 97بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكه وسه ر حمةامير

98بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيوة محمد عزيز187935

99بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوزان جمال حمةصالح410923

بةناز عزيز علي6090
100بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن237426 101بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوزين هاشم حسير

102بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكويستان محمود رمضان410919

103بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةيان عمر عبدهللا513992

ي علي فرج384745
104بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيين

105بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتافكة حسن بارام237436

106بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو فالح ابوبكر237458

107بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكا امجد مارف410767

108بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو عل باسام187498

109بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاسيا انور توفيق5585

110بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيان لقمان عمر5395

111بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخةيال احمد قادر237453

112بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوناز صالح روستم179601

113بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخرمان يونس احمد187371

114بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرؤيا ادريس جالل187801

115بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروزان محمود عبدهللا179759

نه شميل علي رشيد187295
116بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن410818 117بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتازان عزيز حمةامير

118بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرازان جالل رؤوف384786

119بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالوين سامان احمد179051

ن مجيد509218 120بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاوارة محمدامير

ن410825 121بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرؤيا هاشم حسير

122بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهه رمئ غفار فرج6076

123بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخيال حسن غفور410459

124بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسميا احمد عبدالرحمن444910

125بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروزين فريدون ابوبكر384947

كةوسةر رضا تولي شاويس179661
126بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

127بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيما حمةرشيد حمةسعيد384119

128بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفردوس طه جعفر410990

129بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروئيا فرج فتاح237397

130بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسهام هادى وسمان187243

131بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشنة ابراهيم مجيد509215

132بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجراخان حبيب توفيق509182

 فالح ابوبكر237435
ن
133بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىباق

134بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخةالت عبدهللا حمةسعيد6173

135بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتيشو هاورى قادر384884

ن بكر احمد5333 136بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةهير



137بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخيالن نارص حمةحسن444881

138بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو شوكت عبدهللا410728

139بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفينوس هوشيار حمة عزيز6162

140بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفيان محمد اورحمان384105

141بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوز شوكت عبدهللا237261

142بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبنار صديق شفيع384934

143بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريزين مهدي حمةمراد179211

144بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهناء اليق طاهر410795

ان بكر احمد444841 ن 145بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىلير

146بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسناء طة كريم149433

147بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادان حمه توفيق احمد5505

ن384896 148بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيان نارص حمةامير

149بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاال رؤوف محمد150542

150بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسندس حامد عبدهللا179766

تارا حمةعلي مجيد237275
151بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

152بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنياز محمود محمد384522

153بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئةزين جمال نورى150565

154بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى فتاح محمد410409

ن179630 155بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسنور حسيب حسير

156بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما احمد عبدهللا187387

157بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبه خشان صالح عبدالقادر513975

158بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسنور عمر احمد382793

159بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجرو شادمان صباح6108

ي179677
ى
160بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةنكة محمدتوفيق باق

161بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةنان كوساالن رؤوف6106

ي به رزان عبدهللا410978
162بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىده شين

163بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةنيار لطيف نازدار444833

وةرده فاروق علي410440
164بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

165بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسودة محمد عبدهللا410852

166بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةحةر كريم حسن384407

ى كريم علي179427
167بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبرسر

168بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشنكة هادى وسمان384887

169بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزريان جمال عبدالقادر410514

170بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرازاو محمود نادر444815

ي خال عل حسن410849 ب 
171بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ي مصطفن410338
ى
172بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالماس باق

173بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى بهاءالدين عبدالرحمن384598

بةهار حمةالو علي410489
174بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

 رشيد237313
ى
175بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيان باق

ن محمد237369 ن امير 176بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكةشبير

177بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريناس ادهم سعيد6040

178بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيال اسو نامق384823

179بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرةيان دانيار عبدهللا383912

180بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوريا فرج عبدالكريم237434

181بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسنور محمدمراد عبدالكريم5723

182بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسوده جواد محمد179514

183بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية صالح محمود384837

184بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىباخان نجم الدين مجيد410966

185بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسه نكه ابراهيم مجيد179538

186بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبه ناز حمةعزيز محمد237438

وان بارام150506 187بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزريان سير

188بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىصبيحة رسول مجيد179272



 جمال ولي509145
ن 189بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمهير

190بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبنان عبدهللا نادر179084

يف237283 191بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء خالد شر

192بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريان لقمان عمر6081

193بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزمزم طه جعفر410993

194بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدليا جمال محمود5310

195بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةيمان اسعد حسن150715

196بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا شدار غفار237427

روزي عزيز علي179112
197بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

198بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىباخان حمةسليم محمود6105

وان حمةجميل509241 199بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسيا نوشير

200بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىداليا حيدر حمةرشيد187632

201بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنياز اورحيم اولكريم179293

ي6054
202بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسناء سليم تفى

يفان صالح مصطفن384392 203بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبير

ن رشيد عزت187487 204بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكه شبير

205بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسميه احمد قادر383855

206بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتارا جمال عبدالقادر410940

207بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةهةشت عمر محمد410881

208بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىيرسى عابد محمود188123

209بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكا كمال احمد179348

210بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسه نا عبدالرحمان محمد187928

ن444742  امير
211بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكولستان مصطفن

ي نوزاد حمةصالح6070 بينابي
212بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ى سيف الدين احمد237490 213بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبرسر

214بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهانا فري    ح عبدالقادر187479

215بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشوخ عزيز عبدهللا5590

216بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا عبدهللا فائق384827

ن237463 217بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنسيبة محمد امير

218بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماردين نارص حمة6136

219بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاوارة هادى وسمان384767

ن محمد445409 220بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوردستان حسير

221بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهةوار ناميق كريم445528

222بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالهام محمد كريم179909

223بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنىه فاروق حمةرشيد237481

224بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيوة عابد حمة410935

225بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةفرين حسن محمد187262

ن410982 226بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجنار احمد حمه امير

227بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو عل احمد187320

228بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبيام رشيد حمة410469

229بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةحةر رشيد جميل384782

ن فرج كيخرسو6214 230بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشه رمير

231بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىوردة شوكت عبدهللا385063

ن عمر حمةصالح444799 232بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةهير

233بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدانيار عثمان كريم518376

234بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروزكار محمد محمدصالح509139

235بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنتم محمود عزيز410734

236بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكويا طلعت حبيب179359

ن محمد237429 237بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىايمان امير

زهراء حسن علي384452
238بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

ن384529 239بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةيدا محمود محمدحسير

240بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسازكار رسول ساناحمد187411



241بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفردوس ئازاد سعيد187255

242بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكا انور فتاح410827

243بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء سعيد عمر384642

244بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسهام رسول مجيد187779

ن ستار مصطفن237485 245بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنكير

246دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةرزين مهدي حمةمراد179222

247دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادية كامل جمال237446

248دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدليلة الئق حمة187481

249دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشاكول رزكار عمر509176

ن فاروق حمةرشيد237480 250دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةرمير

ي384458
ى
251دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةيدا محمدتوفيق باق

252دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىايمان خليل عمر150751

253دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبهار بارام كمال410900

254دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنسارة مقصود حمةحسن179626

ن179373 255دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشه وبو محمد امير

256دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوزين انور كريم187774

ن نادر فرج384050 257دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشهير

258دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىازين طاهر ناوخاس187529

259دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىباخان رسول مصطفن237420

260دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء ابراهيم احمد179064

ة مؤمن اسماعيل179039 261دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمنير

262دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىايمان احمد خالد518432

ن237461 263دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىساكار فيصل حسير

264دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىامل حمةصالح عبدالمحمد5561

265دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسناء جالل حبيب هللا410387

266دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهناء طاهر غفور410956

تافكة علي عبدالكريم5523
267دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

268دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشارا حميد حمةعل237298

وان بارام410803 269دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشنة سير

270دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنداء حسن نارص444739

ف محمد179399 271دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهناء اشر

272دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيمان صباح حمةفرج377855

273دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكةزال صابر فتاح6073

274دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرؤيا سعيد فرج383867

275دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشوة رسول مجيد187845

276دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجاوان عزت قمر410898

باخان كريم علي187826
277دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

278دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسلوى مصطفن كريم237417

279دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىوفاء سالم توفيق385136

280دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما مصطفن كريم237432

281دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهةنا سعيد عمر384604

282دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةهره بهاءالدين صالح150083

283دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو اصغر عزت150477

284دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخندة محمد فتاح410272

سوزيار كمال علي384810
285دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

286دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسابة عطا فائق509132

287دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتافكة غالب يونس410863

288دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجنور حسن محمود410381

289دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخيالن عمر احمد384855

ن6064 290دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكه زال برهان حسير

سوزان اسود علي444749
291دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

292دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىديدار احمد حمةفرج444778



293دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةسوز منصور صالح187324

ن عزت محمد384860 294دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئه فير

295دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاوارة محمد فتاح410763

شةوال رضا تولي شاويس179651
296دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

297دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجرو محمد فتاح410779

298دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزريان نارص باشا384798

299دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسيا محمد عزيز237455

300دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتانيا رشيد احمد6096

ن410960 301دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدلنيا ايوب حسير

كالي محمد محي الدين410742
302دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

303دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىديدةن ساالر صابر5363

304دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروشنا شفيق صالح509184

305دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا نورى محمد410954

306دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسيفان محمود عزيز410454

307دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتوران حميد محمد384877

 صديق علي6208
ن 308دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكه شبير

309دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشاخان دارا صديق509162

310دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجاوان كاروان عبدهللا6176

ن444846 ن حمةصالح حسير 311دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئةفير

312دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنادية معروف توفيق410975

313دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةبول غفور محمد عزيز6109

314دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتافكة محمود عبدالرحمن384729

315دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيما جميل عبدالرحمن187360

316دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشاناز نجم الدين احمد410931

ن384526 317دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوزين حمةصالح حسير

318دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينو رضا مجيد384731

319دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيان عل احمد237464

320دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى انور فتاح410809

321دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشوش محمود عبدالرحمن383947

322دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاسودة طاهر محمد384699

323دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسحر عبدهللا محمد6226

324دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية هادي وسمان384080

ن عبدالرحمن384391 325دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبيخال محمدامير

326دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادية فريق حمة237487

327دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما ابراهيم رشيد384872

328دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيال كريم محمود384551

329دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىلةنجة جمال عبدالقادر410783

330دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيال رضا مجيد444901

اف صديق384141 331دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسازكار اشر

332دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىايمان جبار كريم444736

333دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنيكار رحيم محمد384882

334دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء لقمان شاويس384733

335دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةردةم واحد احمد384429

ن410984 ن هاشم حسير 336دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكه شبير

337دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكويستان صالح عبدالرحمن384096

ن عل179709 338دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىيرسى حسير

339دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا جالل ففى محمد384866

340دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشنو اسماعيل حمةسعيد5507

341دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسحبة صالح كريم383897

ن237483 342دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىحياة رضا حسير

343دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاالء انور حمةخان410800

ن طة اورحمن384901 344دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبخشير



345دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىلةنجة عثمان احمد410278

ة حامد داود179944 346دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئةستير

347دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاواره عل اورحمن5442

348دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوزين عزت مصطفن410995

349دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىاشاء سعيد فرج187764

350دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالفة بهاءالدين عمر6060

351دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنرسين رسول مجيد187628

352دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء بشير مصطفن410789

353دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبه سوز انور عبدالرحمن187441

354دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريناس فاروق صادق237255

ن محمد237254 355دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةفرين امير

ن مصطفن410505 356دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكه زاو حسير

357دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتانيا سليمان برزو384412

ن445081 358دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية وال محمدامير

زريان علي محمود237460
359دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

360دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكلثوم فرج عبدالكريم410811

ن مصطفن410372 361دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةسوز حسير

362دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهناء عبدهللا عزيز5536

363دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيلوان عزت قمر410326

364إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهونيا كوران سعيد444782

365إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا طيب فرج410428

ن محمد509158 366إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتابلو حسير

367إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهازة اسكندر رحيم410945

368إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتارا سليمان برزو410889

369إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةناز عزت كاكةبرا383879

370إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخنساء توفيق عبدهللا5632

371إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدية مهدي لطيف383676

372إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيماء اسعد خواكرم187457

ن جالل محمد149572 373إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنخشير

374إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشايسته اكي  مقصود410845

375إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىميديا حمةسعيد حمةكريم237372

ن237266 376إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهدى صالح الدين حمةامير

377إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةروا بشير مصطفن382781

378إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما اكرم عبدالرحمن383943

ن384787 379إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشوة طه حسير

ن187235 ميديا علي محمدامير
380إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

381إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالفة جبار كريم444729

ن حمةعل179893 382إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدلنيا حسير

383إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروخسار محمد عمر237374

384إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسيفان حكمت ساناحمد384114

385إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزينب اقبال علي149382

386إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخالت توفيق صديق237433

387إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاسودة كمال محمد5668

ان سامان محمد445029 ن 388إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكير

389إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادي بكر احمد410293

390إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا حيدر حمةرشيد149353

ن187230 391إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكازيوة بهاءالدين حمةامير

392إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرةيان عابد حمة410398

393إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدلخواز حمةعزيز محمد383039

394إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجيجان طارق عزت513932

ن410523 395إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىديدةن دارا حمةامير

ن444752 396إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشنيا ايوب حسير



397إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماري جالل كريم187539

اف صديق382889 398إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما اشر

399إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما انور فتاح410481

400إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسندس هوشيار صالح150680

ن384975 401إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوما احمد حمةامير

402إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريان محمد صالح187608

نيان ولي رسول237431
403إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

404إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشه نيا عبدهللا حمةسعيد187251

405إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدةريا فتاح مراد5370

406إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادي محمود عزيز150582

ن187762 407إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهاوناز سعيد امير

روبار علي عبدالرحمن6126
408إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

هازة عمر علي384035
409إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

410إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشاجوان خليل عمر150124

411إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيدا رضا كريم410322

412إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةيام شوكت محمد237346

ن عبدهللا410435 413إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمائدة امير

414إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسةروا كاوة حبيب383909

شنيار عمر علي444892
415إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

416إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىلنيا حمةعزيز محمد237361

417إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروزى عمر توفيق187277

418إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدوستان اركان حسن444826

ن قادر توفيق384487 419إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنه خشير

ي احمد محمد187580
420إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيين

421إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالنة هيوا قادر6068

422إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىوفاء شفيق مصطفن384071

423إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرؤيا سعيد عمر385202

424إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئارينا مريوان حمةتوفيق5397

ن محمد237339 425إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىلينا امير

بنان عزت علي385013
426إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

427إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروخسار حسن عل545137

428إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجرا جعفر محمد384009

429إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخندة عبدالرحمان درويش149827

430إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهيشو يوسف كمال187514

431إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخندة ئاراز فرج5402

432إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئافان فائق رحيم237245

433إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوثر محمد صالح187612

434إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهانا كمال عبدهللا179994

435إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرازاو غريب مصطفن384750

ي عامر هومر410508
ن
436إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجوق

437إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىزيمان اوميد كريم6077

438إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىدةرون طاهر غفور410833

439إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسايه سالم توفيق382701

440إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية محمد مصطفن179388

441إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاويستا محمود فتاح179246

442إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريناز جمال محمد237360

443إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسافؤ ريزه ن عباس187554

نداء حسن حمةعلي5420
444إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيى

445إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهانه عمر حمةرحيم150189

446إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروز عبدالكريم حامد384051

447إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكولباخ سليمان برزو384971

448إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسه ركول نادر رحمن518571



449إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئاالء صالح حمةرشيد179699

450إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية رحمان انور384576

451إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىماريا عبدالكريم حكيم187397

ن عزيز محمد445432 452إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةهير

 علي رسول237368
ن 453إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكةشبير

وان حمةرحيم187393 ن سير 454إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئةفير

455إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادي نزار غفور6195

456إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروزان فريد غفار237407

457إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىفةرسيم عزت محمد150022

458إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىهيشو اسماعيل محمدرشيد410948

459إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسوزيار جاسم نارص410498

460إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكوزين عمر احمد5637

461إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكابن محسن عبدهللا545131

ن187526 462إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىده ريا اسماعيل حسير

ي237465
ى
463إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخاوين بختيار باق

ن احمد513940 ن ياسير 464إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمهير

 مختار محمود179340
ن
465إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالق

466إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمر سليمان محمد149890

467إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروباك احمد فتاح237351

ن كريم518517 468إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرقية امير

469إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشايستة نجم الدين لطيف237296

470إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبناز محمدصالح محمدرشيد187896

471إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشيدا حامد محمود445094

ي384555
ى
ن باق 472إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجريوة ياسير

473إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادى محمد رؤوف237496

474إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىايمان محمد محمدسعيد410354

ن42101 475إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىريان سه ركو حسير

ن حمةسعيد حمة384906 476إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكةشبير

477إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكاال حكيم فتاح187862

478إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىئةشين محمد كريم179812

479إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىافان شوكت عبدالرحمن237317

480إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىمزدة مهدي احمد384793

481إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىسمية احمد محمد179977

ن6295 482إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىبةهةشت محمد حمةامير

483إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىده ريا غريب كريم150057

484بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشهال نضالدين ياراحمد187484

ن عبدهللا فتاح384939 485بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرنكير

486بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشهال عمر رشيد179618

487بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىالون مصطفن محمد384589

488بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىتةرزه سيفور اسكندر5726

489بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىناسك كمال غريب444822

ن مصطفن حمةخان410793 490بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنازنير

491بكالوريوسحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجةبرى عبدهللا فتحاهلل149670

ن مجيد6065 492دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىناسك محمدامير

493دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىخانم عزت كاكةبرا410295

494دبلومحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىرووناك حمةصالح عبدالرحمن410986

495إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىنرسين ياراحمد مجيد179010

496إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىكزال مصطفن مراد149725

497إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشادية مقصود حسن237399

498إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىجنور نظام عبدهللا237252

499إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىروشنا عبدالقادر حمة410759

ن ابوبكر عبدالقادر509138 500إعداديةحلبجة الشهيد31282السليمانيةأنيىشةرمير



1ماجستيربنجوين31283السليمانيةذكراكو كريم رشيد434029

2بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرمهدي عثمان سعيد162534

3بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرسامدار حسن صالح162905

4بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرعزيز محمد رشيد205305

وان حسن صالح13730 5بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرسير

6بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرزانيار عبدهللا محمد433895

7بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهادي رشيد صادق162622

8بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربختيار محمد سعيد13726

9بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرشتيب محمد توفيق433929

10بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرئاكو عمر علي13727

11بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربيستون جمال عزيز166284

12بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربشتيوان محمود محمد434046

13بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهيوا احمد مولود162038

14بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرجبار عمر علي166157

15بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهريم شدار توفيق433905

16بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهردى محمد علي433962

17بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرابراهيم احمد فرج166307

18بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرعادل عمر حمةصالح434037

19بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكردانا محمد رمضان162698

20بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرزانا محمد رمضان166710

21بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد صالح علي166597

22بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكردلير قادر صالح166431

23بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرشةبول عبدهللا احمد166170

24بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربه ختيار صديق سعيد166722

25بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرشور عمر محمد166148

ي162883
26بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرنبيل حمةرضا قوربابن

27بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهاوكار سامسام حمةصالح166182

يف205535 28بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرجزا عبدالرحمن شر

29بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد عبدهللا عبدالرحمن166471

30بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربه ختيار عبدهللا رمضان13754

31بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهةزار كمال عبدهللا13758

32بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكردانا عبدهللا احمد13740

ن رفيق احمد162825 33بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرريبير

34بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهيفار ابراهيم قادر205315

35بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرشوانه جبار ابراهيم505655

يف13751 36دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرحمه رشيد عبدهللا حمه شر

37دبلومبنجوين31283السليمانيةذكربه ختيار محمود حمه صالح13731

38دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرحسن توفيق محمود205541

39دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرسةركوت محمد عزيز166437

ن166400 40دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد خالد امير

41دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرابوبكر احمد رضا13760

42دبلومبنجوين31283السليمانيةذكريونس ابراهيم حسن505653

43دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرفارس قادر صالح434004

44دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرلقمان جبار احمد166271

45دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرارام عبدهللا حمةسعيد162858

46دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركوران عمر سعيد433974

ن محمد صديق433901 47دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرسفير

ن13761 48دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرفخرالدين عثمان حمه امير

49دبلومبنجوين31283السليمانيةذكربةختيار احمد عبدالقادر166544

50دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهيمن شدار توفيق434005

51دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرصالح سليمان عبدهللا166236

ن210291 52دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرشور عبدهللا امير



53دبلومبنجوين31283السليمانيةذكربرزان عثمان صابر433921

54دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهه زار صالح خوارحم434049

55دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرزوان عثمان علي433917

56دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرشور كريم كريم205328

57دبلومبنجوين31283السليمانيةذكريادكار احمد مصطفن13748

58دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركةيوان جالل صالح433934

ن434021 59دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرسلمان جالل حسير

60دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرغريب احمد رشيد13763

ن محمد13746 61دبلومبنجوين31283السليمانيةذكربشتيوان امير

62دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركيوان محمود احمد433960

63دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرئارام ابوبكر احمد13759

64دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرئارام فائق محمود205287

65دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرجمال محمد سعيد433965

66دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركاروان عثمان حمة166357

ن13762 67دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرنجم الدين عثمان حمه امير

ن433824 68دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركه يوان محمد حسير

69دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركارزان رحيم كريم166808

70إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرمحمود علي حمةسعيد210344

71إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكريوسف محمد سعيد13752

يف433870 72إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرعثمان محمد شر

ن احمد210487 73إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكردانا حسير

ن166323 74إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرسامسام حمةصالح حسير

75إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرهيوا سعيد محمد433940

76إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرحارس توفيق محمد433919

77إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرديلمان رؤوف علي166801

78إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكراراز عبدول حمه كريم166699

79إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرخالد رحيم عزيز13739

80إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكردارا صابر وسمان166378

1ماجستيربنجوين31283السليمانيةذكرجوامير خليل رشيد210269

2بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرجومان جمال حمه433904

3بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرمهدي صالح علي13742

4بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرتوانا فارس محمد166621

5بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرئارام فارس صالح433935

6بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرسةركةوت حمة الوة13757

7بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرقاسم احمد سعيد166135

ن ظاهر سعيد166266 8بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربة لير

9بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهوشمند احمد محمد166294

10بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرزانيار كمال مارف433924

11بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرايوب محمد سليم433930

12بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرشهنك محمد عزيز13744

13بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهيمن هادى محمد166189

14بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهيشار ابراهيم قادر433909

15بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرئاوات عبدول حمه كريم535605

16بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكركاوه جالل كاكه بجكول433914

17بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكردياري هادي محمد205307

18بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكراريا احمد علي166532

ن166118 19بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهاوري احمد حمه امير

20بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرجوتيار خليل رشيد13733

21بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربشير علي غفور210505

22بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربرهم محمد حريف166406

23بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرستار علي عبدهللا505668

ان محمد عبدهللا166791 24بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرمير



25بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرهيشو علي عبدهللا505667

26بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرئامانج كمال مجيد433971

27بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكردياكو توفيق محمد505657

28بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرجاودير محمود كريم161967

29بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرشبست عمر عبدهللا162068

30بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكركوزين رزكار محمود166276

31بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكراحمد ازاد حمةكريم162384

32بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرمحمود نورالدين لطيف162172

ن نريمان محمد167381 33بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرريبير

34بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكربختيار علي مصطفن163198

35بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرئارام رحيم كريم210335

وان صالح سعيد433950 36بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرسير

37دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرنةزاد روؤف رحيم205285

38دبلومبنجوين31283السليمانيةذكربةهروز كمال حمةرحيم433936

39دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهلو عبدالكريم كاك210529

40دبلومبنجوين31283السليمانيةذكراكار كاوة عزت162920

ن13737 41دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد عثمان حمةامير

ن هيوا صديق434053 42دبلومبنجوين31283السليمانيةذكربلير

43دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرسيوان احمد رمضان13755

ان شحد علي162744 44دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرمير

45دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرزانا جالل عبدهللا166639

46دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرزانيار جمال محمود505656

47دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرئاريان عمر محمد505388

48دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركيوان احمد رمضان13753

ن كامل عزت433726 49دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرياسير

50دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهاوري احمد محمد166419

51دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهاوكار عثمان احمد434013

52دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرجيين عثمان محمود166784

53دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرديارى عثمان صابر433948

54دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد اراز عبدول166612

ن كريم210491 55دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرطة حمةامير

56دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهونر حبيب رحيم434026

57دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرشيدا خليل رشيد13735

58دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرريكان جمال حمةكريم505397

59دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرسوران جمال رشيد433953

60دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهاورى رزكار محمد434019

61دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرزانا جبار احمد166215

62دبلومبنجوين31283السليمانيةذكركاظم جمال محمد166593

63دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهاوكار ساالر صابر433972

64دبلومبنجوين31283السليمانيةذكرهةيان محمد احمد210282

65إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرهياس عزيز محمد205295

66إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرده فه ر حسن توفيق433894

شاد سيفاهلل علي433928 67إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرمير

68إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرئةحمةد جالل عمر166518

69إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرفاردو صالح محمد13764

ش اسعد حمه210311 70إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرهير

71إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركورش رزكار محمود162330

72إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرزيار علي عمر162864

73إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركشتيار محمد محمدصالح166129

74إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرديار ابوبكر علي433632

75إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد صالح محمد162654

76إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرديارى مجيد محمود433668



ن جميل نادر162871 77إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرشنكير

78إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرديارى عمر عبدهللا210316

79إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكردانيار محمد رمضان166561

80إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركوردو انور عمر433515

ن433912 81إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركوسار جبار حسير

82إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركاروان حسن عبدهللا433951

ن434048 83إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكربرهم محمد حسير

84إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرهاوكار كريم حمه433798

85إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرهاورى عثمان احمد166309

86إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرمحمد يوسف محمد166681

87إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرهيدى نوزاد محمود166732

88إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركاميار كمال رشيد433598

89إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرنزار عبدهللا كريم433548

ن433578 90إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكريادكار اميد حمةامير

91إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرزانيار عبدهللا محمود433819

92إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركرميان مسعود محمود433822

93إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكربة رهة م كمال حمةرحيم433481

ن433910 94إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكراسامة جبار حسير

95إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرزانيار كمال حمةرحيم433462

96إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكراريان احمد عبدهللا433907

97إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكركةشتيار جبار محمد433525

98إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكرئاروس هيوا اورحمان433301

99إعداديةبنجوين31283السليمانيةذكربريار فريدون توفيق210494

ن434025 100بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةذكرصالح محمود حسير

1بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىلعل عبدهللا خوارحم162463

2بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىمحسوبة حمةصالح قادر166229

3بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىتيفان عبدالقادر حسن166600

تةرزة علي احمد166713
4بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيى

5بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبفرين كمال فتاح433902

6بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىديمه ن عثمان مجيد434045

7بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبهار كريم محمود166301

8بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىكزال كريم كريم205327

9بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىافان نارص بكر166653

10بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسنور محمد رمضان166547

11بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشلير عمر عبدالرحمن162300

12بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىروخوش عمر صالح433932

13بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىصابرين صالح الدين محمد205537

14بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىتانيا فارس صالح433959

15بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسةحةر محمود محمد434023

16بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىباخان زوراب احمد163092

17بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىباخان كريم كريم329650

18دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىاسمهان ابراهيم محمد433918

19دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبايزه عبدهللا محمود13723

20دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشيالن رحمان سليم162840

ن166693 21دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشارو عمر حمةامير

يف فتح هللا162110 22دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىكةزال شر

23دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىمريم محمود عبدهللا433969

24دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبةهار سعيد حمةصالح166296

25دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشلير حمةخان عثمان434030

26دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىته الر هادي سعيد13756

ن505666 ن عمر حمةامير مير 27دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشر

ن433961 28دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىديين شفيق حمه امير



29دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسمية نورالدين لطيف505643

30دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىكزان جالل عل166537

31دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىنورا ابوبكر سعيد434044

32دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىكةزيز كمال محمد13749

33دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزان ساالر صديق166325

و حمة غريب433908 34دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهير

ن13747 35دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىفيان جمال حسير

36دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىجيا احمد حمه505648

وى نورالدين لطيف163223 37إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشين

ه حمه صالح محمود13736 38إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىامير

يف433871 39إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىدريا حميد محمد شر

40إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىلميعة صالح محمود162413

41إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىجنور احمد حمه505651

42إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىهديل جالل مصطفن433564

1بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشاناو جزا مجيد162264

ين شحد علي433926 2بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشير

3بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىريناس محمد احمد433900

4بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشوخان عثمان سعيد162769

5بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىريان محمد احمد166305

ا خالد مصطفن166726 6بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىنير

7بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىروبار عبدالسالم عمر433964

8بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىهيشو هادى محمد166185

9بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشيماء لطيف عبدهللا210348

10بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىهانا جمال حمةرشيد166256

11بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىفةرزانة خليل رشيد13732

12بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزان ابوبكر صالح433944

فريشتة علي محمود166684
13بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيى

14بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشاكول رشيد قادر163245

15بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىرازاو سام سام حمةصالح433899

16بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسارا طه عزيز166644

17بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشارا جبار حسن505670

18بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبهرة لطيف اسماعيل433748

19بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبه هار عثمان صابر433711

20بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىروزكار محمد روستم433730

21بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزان عثمان رحمن13725

22بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشيداء جبار محمد205543

23بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىتارا فارس صالح433896

24بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزيار كمال احمد166523

زا162938 25بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىجرو فريق مير

من صالح سعيد166704 26بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشر

27بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسارا طاهر محمد166288

28بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىفانيا محمد مالقادر205312

يف433703  شر
ى
29بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبهرة باق

30بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسازكار محمد احمد433925

31بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىرازاوه اوات جمال166657

32بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىروزكار عثمان احمد166180

33بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبه ناز عبدالرحمن توفيق433916

34بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشاكول محمد محمدصالح166150

35بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىنيكا بختيار محمود166126

36بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىوفاء ساالر صابر434007

37بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىلنيا عزيز صابر434011

38بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشيدا عمر عل505405



39بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىفيان حمةرضا قوربابن433956

شاكول رشيد علي166334
40بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيى

41بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىدشين قادر عبدهللا166506

42بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشيما محمود صالح434039

43بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىاشنا كمال مجيد162643

44بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىجراخان مسعود محمود433821

45بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىخيالن كريم كريم205332

46بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىروشنا عثمان سعيد162584

47بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشيين رشيد قادر163238

48بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىئةنديشة بختيار محمد433923

49بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىتابان اوات جمال166670

ى كمال احمد205532 50بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىبرسر

51بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىجيا كريم كريم205326

52بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىكونا جمال حمةرشيد166144

53بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىشادان جمال عزيز433958

54بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىهاوزين محمود كريم162728

55دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىفضيلة غفور صابر434042

56دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىروشنا جبار احمد166139

57دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىدةرون حميد محمد433973

58دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهناسة عزيز محمد433967

59دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىزيندا حمةعل رحيم166133

60دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشه يدا محمود صالح434024

61دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشارا احمد كريم205290

62دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىزيان لطيف علي433627

63دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسندوس عبدهللا محمود434006

ن شفيق205281 64دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسنور حسير

65دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىديدار محمد روستم433938

66دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزيار عبدالسالم عمر433968

67دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزيار جزا مجيد166162

سارا احمد علي166122
68دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

69دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىتابان جمال حمة205533

70دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهيشو مجيد صالح166153

ن هيوا عبدالرحمن205322 71دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىكةشبير

72دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىرازاو ساالر احمد433966

ن احمد434034 73دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىباخان حسير

74دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشنيار محمد احمد166687

75دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهةناو احمد فارس433832

76دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىالفه عمر محمد505393

77دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسوما شدار قادر166444

78دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىدنيا لطيف محمدعلي162680

79دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىله نجه عدنان جالل505391

80دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهه اللة عثمان محمود13750

81دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىجنار نامق احمد433255

ن433957 82دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهاللة جمال حسير

83دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىجنور عمر عبدهللا433977

84دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىكونا جبار احمد166608

85دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهتاو احمد فارس433826

86دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىرازاو عثمان صابر433947

87دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسونيا عزيز سليم166766

88دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهةنسك عزيز محمد433265

كهشاو عمر علي210151
89دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

90دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسنور عثمان رحمن205525



91دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسونيار سعيد رشيد166571

92دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسيوة سعيد رشيد434028

93دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىهاوزين جليل رشيد162628

94دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىئاشيى عبدالرحمن حمةغريب166512

كوردستان علي رسول434038
95دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

 عبدالقادر433952
ى
96دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبخشان باق

شيالن علي حسن166501
97دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

98دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشاهان نريمان محمد166209

ديمن انور محمدعلي166315
99دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

100دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىده شين حمةصالح احمد433927

101دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىالفة عمر كريم434027

102دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىروشنا صابر فرج166490

103دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىكواللة سعيد مصطفن166677

104دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسيما عبدهللا علي13765

105دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىمزدة كاوه عزيز166391

106دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىشيالن مجيد محمود162235

زيان عثمان علي433287
107دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

108دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىازين جمال محمد162710

109دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبيمان شكوت حمةمصطفن433976

سوما احمد علي166329
110دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيى

111دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىسناء جزا مجيد166386

112دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىدةرون حيدر محمود172264

113دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىاواز صابر توفيق205528

114دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىفرميسك عزيز محمد205292

115دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىزريان قادر احمد162637

116دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىباخان محمود حمه166628

117دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىروزان جمال حمة162614

118دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبهرة ساالر صابر434008

119دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىنسيبه جميل قادر433903

120دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىجوابن حميد محمد433946

121دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىريناس صابر توفيق433913

ن13745 122دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبنار عل حمة امير

123دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىبهرة محمد احمد166750

ن رحيم رحمن433978 124دبلومبنجوين31283السليمانيةأنيىئةفير

125إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسنور صديق عمر13729

126إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسازكار هادي محمد433796

نفار علي مصطفن433679
127إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيى

128إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزيار عطا مجيد433418

جاوان علي عبدالقادر433804
129إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيى

130إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىكونا عبدالرحمن محمد433897

131إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىالهام كريم احمد433472

132إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىناسكة فريد صديق210295

133إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىمزدة هادي عبدهللا433945

134إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىاديبة محمد احمد162649

بيام محمد علي433788
135إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيى

ن433793 136إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىخةرمان كريم محمدامير

137إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشانيا جبار توفيق433449

138إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسارا كمال رحمان433467

ن خوارحم كريم433803 139إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشنكير

140إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىكزي جمال صابر433506

141إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىريناس علي عبدهللا433808

142إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسنور محمد حسن433240



143إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسندوس نامق احمد210300

144إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسازكار لطيف اسماعيل433687

145إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىدريا عبدهللا صابر434035

146إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسونيا عبدالرحمن فرج505658

147إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىبنار رزكار حمة433757

148إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسومية عمر عبدهللا433778

 علي مصطفن433791
ن 149إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىكه شبير

150إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىجوان جالل سعيد166262

151إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشوة حسن درويش كرم433355

152إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىبه هره رحيم حمه210517

153إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسونيار عطا احمد433825

154إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسومية فريد صديق433601

باخان محمد علي433639
155إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيى

156إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىبيان حسن خوامراد166174

ن نامق توفيق433566 157إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىافير

ن210159 158إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىرازاو حامد حمةامير

159إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىالوين ابوبكر صالح13767

160إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىدشين فارس قادر433716

161إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشاناز محمود محمد433617

162إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىهونيا عمر مصطفن433773

163إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىقدرية ابوبكر رشيد434020

164إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىروبار عمر صالح210304

165إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىبنار عمر رسول162492

166إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىخيالن جالل عزيز166617

ن433624 ن جمال حسير 167إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشهير

168إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشادان عثمان عبدهللا433820

169إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىجاوان عثمان عزيز505654

170إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىتابان ساالر كريم433782

171إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشنة هادي محمد13741

ن عبدهللا433316 172إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىته رزه حسير

173إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىشارا طاهر محمد166427

خندة علي عبدالقادر433806
174إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيى

175إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىهازه صابر وسمان505402

176إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيىسوزيار شدار توفيق433621

بينابي عمر محمود433610
177إعداديةبنجوين31283السليمانيةأنيى

يف162005 ان صالح شر 178بكالوريوسبنجوين31283السليمانيةأنيىسير

1بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكربيستون نجم احمد408472

2بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرصالح حمة ممند184753

3بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرخالد عثمان حكيم544918

4بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكررفيق حمد غفور290319

5بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرنةبةز عارف محمد13781

6بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكركه يوان نجم الدين جمعة213324

7بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكردارا عبدالكريم كريم202233

8بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكردياري نوزاد نجم214024

9بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكراميد محمود حمه صالح213477

10بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرسوران عل محمد184995

زاد عبدالرحمن290373 11بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرباور شير

12بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرره نج عثمان اورحمن184790

13بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرشاالو رؤوف قادر409022

14بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرئاسو طاهر توفيق202399

15بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرريباز عارف محمد408496

ش مجيد علي202407 16بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهير



17بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرشاخةوان فاضل كاكةحمة214087

ن مارف202385 ش حمدامير 18بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهير

19بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكربةرهةم احمد محمود202372

20بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهوزان دلشاد محمدحلمي13774

21بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهيمن صادق حسن213301

22بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرنه بة ز عبدالرحمن احمد202383

23بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكركاروخ واحد مولود202391

ن عبدالرحمن184803 و ياسير 24دبلومدوكان41284السليمانيةذكربيرسر

25دبلومدوكان41284السليمانيةذكرصالح عبدالكريم كريم202359

26دبلومدوكان41284السليمانيةذكرزيلوان عثمان رحيم202342

27دبلومدوكان41284السليمانيةذكرجالل محمود حمد202428

28دبلومدوكان41284السليمانيةذكرامير قادر عزيز212434

29دبلومدوكان41284السليمانيةذكرجيا حارس مامة290295

30دبلومدوكان41284السليمانيةذكرئارام عبدالقادر علي409054

31دبلومدوكان41284السليمانيةذكرمحمد اسماعيل كريم202347

32دبلومدوكان41284السليمانيةذكركمال محمد عمر519172

33دبلومدوكان41284السليمانيةذكرسليمان رضا عثمان409151

34دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشادمان عبدالرحمن رشيد214048

35دبلومدوكان41284السليمانيةذكرئاسو جنكي عزيز213997

36دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشاهو عل محمدصالح213519

ن409046 37دبلومدوكان41284السليمانيةذكررزكار مولود حسير

38دبلومدوكان41284السليمانيةذكركاروان مجيد محمد213691

39دبلومدوكان41284السليمانيةذكربرزان علي وستا احمد202373

40دبلومدوكان41284السليمانيةذكرجبار قادر كورون519244

وان محمد كريم290298 41دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشير

42دبلومدوكان41284السليمانيةذكردلشاد اسماعيل محمد202397

43دبلومدوكان41284السليمانيةذكردارا محمد رشيد544934

44دبلومدوكان41284السليمانيةذكربرهه م صالح سيده202329

45دبلومدوكان41284السليمانيةذكركوشه ت عثمان محمد409052

46دبلومدوكان41284السليمانيةذكرهونةر ايوب خضن290364

ن544894 47دبلومدوكان41284السليمانيةذكرفرهاد محمود محمدامير

48دبلومدوكان41284السليمانيةذكركاظم طاهر صدر184807

49دبلومدوكان41284السليمانيةذكرسه رباز حسن معروف184813

50إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرعمر علي وستا احمد519233

زاد عبدهللا ابراهيم202417 51إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرشير

52إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرظاهر صديق صادق290375

53إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرصابر كريم محمد518680

54إعداديةدوكان41284السليمانيةذكركوشت عمر عزيز409038

1بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكراودير عثمان مصطفن202348

2بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكربريار فارس محمد409001

ن202351 3بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهةلمةت اسماعيل محمد امير

4بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكردانةر جوهر عمر409066

5بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرزيار عزيز محمد212401

6بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكررابةر محمد عبدهللا212476

7بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرديار محسن حمد13782

8بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرمحمد سعيد كاكةمال409015

9بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكركارمه ند صالح حمد202392

10بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكراسو علي محمدصالح202414

11بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرساوين عثمان رحيم202429

12بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهردي ساالر فارس184949

وت202362 13بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرمحمد ابراهيم بير

14بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكريادكار بكر عبدالرحمن290266



15بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرجبار اسماعيل محمد13792

ن409079 16بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهة زار ستار محمدامير

17بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرئارام احمد عبدالرحمن290341

ن202325 18بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرخالد مولود حسير

19بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرديدار ريبوار محمد409082

20بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرسةفةر فاتح قادر13776

21بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكركارزان برهان عل13802

ن عبدالرحمن مصطفن290284 22بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرريبير

ن409102 23بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرمحمد جالل حسير

ن184745 24بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهاوكار حسن حمةامير

ن409153 25بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرسوران مهدي حسير

26بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرمحمد رسول عبدهللا202378

27بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهاوكار محمد محمدصالح202356

28بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهارون محمود حسن408985

ن مارف13783 29بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرهه لكه وت حمةامير

ي خضن احمد202432
30بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكردشيى

31بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرئامانج اسماعيل محمد13772

وان فاضل كاكة حمة409069 32دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشير

33دبلومدوكان41284السليمانيةذكرئاالن صالح كاكه مال409059

ن13799 34دبلومدوكان41284السليمانيةذكرعلي احمد حسير

35دبلومدوكان41284السليمانيةذكرروخوش محمد احمد290269

ن202332 36دبلومدوكان41284السليمانيةذكرمحمد رزكار ياسير

ن13801 37دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشاخةوان عبدهللا حسير

38دبلومدوكان41284السليمانيةذكرنه زاد ابراهيم ممند202336

ن290332 39دبلومدوكان41284السليمانيةذكرئامانج مهدي حسير

40دبلومدوكان41284السليمانيةذكرئيدريس واحد حمد202390

41دبلومدوكان41284السليمانيةذكرجومان حارس مامه408906

42دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشفان مولود رشيد184864

43دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشفان مصطفن عبدهللا202340

44دبلومدوكان41284السليمانيةذكرريكوت محمود مجيد409048

ن212438 45دبلومدوكان41284السليمانيةذكرهاوري محمد محمدامير

46دبلومدوكان41284السليمانيةذكراحمد حمد حسن290352

47دبلومدوكان41284السليمانيةذكرفايق عارف قاسم409010

48دبلومدوكان41284السليمانيةذكرريباز كمال مصطفن202353

ن409028 49دبلومدوكان41284السليمانيةذكربارام محمد محمدامير

50دبلومدوكان41284السليمانيةذكردياري ظاهر عزيز519190

51دبلومدوكان41284السليمانيةذكراوات احمد محمود519214

52دبلومدوكان41284السليمانيةذكردرباز عارف محمد202328

53دبلومدوكان41284السليمانيةذكرزينوار اراز علي13791

ن409097 يف محمدامير 54دبلومدوكان41284السليمانيةذكرعبدهللا شر

55دبلومدوكان41284السليمانيةذكرزير كاوة سعدي408524

56دبلومدوكان41284السليمانيةذكرديار بكر ميكائيل13788

57دبلومدوكان41284السليمانيةذكردابان عبدالرحمن فتاح409124

زاد اورحمان صالح519225 58دبلومدوكان41284السليمانيةذكرشير

59دبلومدوكان41284السليمانيةذكربزار سعيد كاكةمال409014

ن13798 60دبلومدوكان41284السليمانيةذكرباوةر احمد حسير

ن184763 ن اسو محمدامير 61دبلومدوكان41284السليمانيةذكرمحمدامير

62دبلومدوكان41284السليمانيةذكرزيار احمد عبدالوهاب121620

63إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرمصطفن رمضان قادر212455

64إعداديةدوكان41284السليمانيةذكردانا عزيز قادر518839

65إعداديةدوكان41284السليمانيةذكررةنج عل صابر408536

66إعداديةدوكان41284السليمانيةذكردياكو عثمان عل202327



67إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرباوان رفيق حمد408572

68إعداديةدوكان41284السليمانيةذكراريان رسول عبدهللا202376

69إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرمةزن عارف محمد519246

70إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرروفار كامل عثمان212461

71إعداديةدوكان41284السليمانيةذكربةشدار بختيار محمد290275

72إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرجاوان صالح محمدصالح518689

73إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرئاالن عثمان تيفور212464

ن202412 74إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرئاكام عل حسير

75إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرشهرام ئاوات قادر212474

76إعداديةدوكان41284السليمانيةذكربةيوةند ابراهيم احمد408533

77إعداديةدوكان41284السليمانيةذكراالن بابكر علي184809

78إعداديةدوكان41284السليمانيةذكراالن صالح عبدالكريم408556

ن محسن محمد184811 79إعداديةدوكان41284السليمانيةذكربةلير

80إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرهيفار سليمان رضا290338

81إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرهيدى جوهر حميد212485

82إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرئاريا محمد جواد202427

ن اسماعيل مصطفن202354 83إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرسفير

84إعداديةدوكان41284السليمانيةذكربةسوز طاهر توفيق290359

ن184758 85إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرهاوري عمر امير

وان مصطفن13768 86إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرسيفر سير

87إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرزيار حمد شيخه519187

88إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرمحمد مارف اسماعيل408483

89إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرئاالن احمد عبدالرحمن202324

90إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرزير خالد غفور408547

91إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرهيوا فريدون محمد409134

92إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرشاد فتاح مصطفن408526

93إعداديةدوكان41284السليمانيةذكركوشةت حمد شيخة212482

94إعداديةدوكان41284السليمانيةذكردلير ابراهيم احمد408492

95إعداديةدوكان41284السليمانيةذكرئاكار زرار فارس518722

96بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرعثمان صادق حسن202421

97بكالوريوسدوكان41284السليمانيةذكرزانا حمه صالح حمه رش13773

ن213353 ريزان علي محمدامير
1دبلوم عاليدوكان41284السليمانيةأنيى

2بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىريزان مصطفن قادر13800

ن عبدهللا رضا290244 3بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىنازنير

ن حسن اسكندر213668 4بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىافير

5بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشارا حسن محمد409020

ن409087 6بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىجيمةن رسول محمدامير

ن202380 7بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىتارا محمود محمد امير

ن اسماعيل184817 8بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىزارا حسير

9بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىكةشة اورحمن عارف519203

10بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىسومية وهاب احمد408991

ان فؤاد احمد202379 11بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىسير

12بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىئه زين مجيد احمد214077

13بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىخوناو مصطفن محمد202405

14دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىصبيحة عبدالرحمن محمود184851

ن212439 15دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىبرشنك محمد محمدامير

16دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىبهار توفيق ابوبكر184778

ية احمد عبدهللا13780 17دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىصي 

و صادق حسن213316 18دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىهير

19دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىليمو محمد احمد214132

ن184932 سازان علي محمدامير
20دبلومدوكان41284السليمانيةأنيى

ن عثمان184925 21دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىئاسيا محمدامير



22دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىقمرية عبدالرحمن محمود184918

23دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشوخان غريب حسن212419

24دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىحبيبة ممند سليم518809

25دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىخةندة ابراهيم احمد409043

26دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىنهاية طيفور سعيد519182

27دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىويزة عثمان خدر290291

28دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىريناس ابراهيم ممند290367

ن حمد214012 29دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىزيان محمدامير

30دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىريناس محمد سعيد213709

31دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىسوزان صديق صادق409147

32دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشه ونم سعيد عبدالرحمن13797

33دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىسازان رزكار حاتم409034

هة وار علي احمد290362
34دبلومدوكان41284السليمانيةأنيى

35دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىباهوز حسن عبدالرحمن184798

وي غفور محمود202355 36دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشين

37دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىبه ناز عبدالوهاب رسول13779

ن408480 38إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىزيان محسن حسير

ن214035 39إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىخلود كريم حسير

ن محمد290365 40إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسوزان حسير

ن290354 1بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهاوزين صابر محمدامير

2بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشلير همزة رسول202339

ن202410 بيام علي حسير
3بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيى

4بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىريزوان رزكار احمد202368

يار محمد عبدهللا409042 ن 5بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهير

ن202388 6بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىباخان صالح محمدامير

ن عبدهللا محمود202369 7بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهيفير

ي كةرد علي وستااحمد202425 ب 
8بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيى

9بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىسمية محمد ابوبكر290335

10بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىزينو يحير عبدهللا519248

ن202422 11بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشنكار محمود محمدامير

12بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبسوز بختيار محمد290374

ن عبددالكريم185002 13بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىله نجة محمد امير

14بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشوخان نجم احمد408468

15بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشوخان صديق محمد518832

ن خالد محمود544931 16بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىكةشبير

ن184856 ن عل حسير 17بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىئةفير

18بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىسارا احمد اسماعيل409118

19بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىتافان مولود رشيد202430

ن408475 20بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشهال صديق محمدامير

21بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىسينا واحد مولود290340

22بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىناز ستار محمدصالح518820

ن290283 23بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبيكرد عمر امير

24بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىرةوةز عارف محمد519221

25بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىسوسن اسعد حسن202345

26بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبيام خالد محمود409140

27بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىجراخان رفيق حمد519176

28بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىخةالت سالم شكري290344

29بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشنيار نجم الدين عبدهللا408498

30بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىجنور احمد محمد212409

ئةزين جبار علي290370
31بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيى

ى فريدون عبدالقادر202387 32بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبير

33بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبةهار محمد عمر212406



34بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهوزان عثمان فتاح409017

ن صديق سمايل290350 35بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىافير

ن كمال قادر202409 36بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهيلير

37بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىداليا اسماعيل محمد290323

38بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشيين عثمان قادر290368

ن محمد202406 39بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىزوان حمة امير

و علي عبدالرحمان202426 40بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهير

41بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىكشاو محمد ابوبكر202333

42بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىمزدة اسماعيل محمد13793

ان غريب حسن202395 ن 43بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىكير

44بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىاواز احمد عبدالرحمن202330

45بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشوشت رؤوف ياراحمد408577

هنار علي محمدصالح202364
46بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيى

47بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىديلمان عمر محمود202396

ن13789 ي كةرد عل حسير ب 
48بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيى

49بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهوزان حسن رشيد409113

50بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبهار جوهر محمد202367

ي رسول عبدهللا409064
51بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىدشين

52بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىدةزين رسول محمد290286

53بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبزوين حسن عبدالرحمن408495

ي جوهر حميد290334
54بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىهيفن

ن408565 55بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىشانيا مريوان حسير

56بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىاشين مردان عبدهللا202423

57دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىسارا صالح محمد202331

ن409076 58دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىجنار ستار محمدامير

ن290325 59دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىهنار عبدالرحمن حمةامير

60دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكال احمد صالح519206

61دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىهاوناز محمد اورحمن184998

62دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىهنار جوهر حميد13790

63دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىريواس حمد احمد290346

64دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىئةوين خاليد ابراهيم290322

ن408474 ن حسير كالي حمةامير
65دبلومدوكان41284السليمانيةأنيى

ن عبدالرحمان409145 66دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىجرا حسير

ن202352 67دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكولشه ن قادر حسير

68دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشوخان خالد رسول519209

69دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىله نيا مولود رسول409073

70دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىالفة ازاد عبدالرحمن409085

ن202400 71دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىساوين واحد حسير

ي محمد13770 72دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىله نيا حاج 

73دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشانو اوات قادر382490

ي408998
ى
74دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىمةستان اراز شوق

75دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىنيكار محمود محمد290248

ي صديق مصطفن202418 جوب 
76دبلومدوكان41284السليمانيةأنيى

77دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىئةوين ريبوار محمد408981

78دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىبيام عباس كريم202402

79دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىسارا نجاة حسن408511

80دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىخرمان محمود حسن408989

81دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىجرو عزت همزة290331

82دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكوزير صالح مولود202366

83دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىازين طيفور محمد13803

84دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىزيان محمد ابراهيم13795

85دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىنيكا ستار عبدالرحمن290288



يفان عبدالواحد عبدهللا290324 86دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىفير

87دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكانياو عبدهللا محمود202415

88دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىاشنا عمر مجيد519202

ي عارف حسن519230
89دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشيين

90دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىروزان كمال صالح184943

91دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىروزين طاهر توفيق290348

ئ عارف حسن519228 92دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىدةشين

93دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىباال مراد عل409011

94دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىفرميسك حسن احمد202370

95دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىسيما واحد مولود202382

96دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشادان عارف حمد519179

97دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكابن اسو حسن212441

98دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىجيمن رؤوف محمود408542

ي صالح حمةرةش408490
99دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشيين

100دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىدلنيا احمد عبدالرحمان290281

101دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىله نجة احمد اسماعيل409115

102دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىالفان رزكار حاتم409031

103دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىلفيار مالك عباس408994

ن212424 104دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكوجر صالح محمدامير

يفان عبدالغفور رسول409143 105دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىبير

106دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىلنيا رزكار حاتم408508

107دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىالفة مصطفن صالح202343

108دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىريزين ابراهيم ممند184793

109دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىدلنيا احمد محمود184970

ي حسن13769
ى
110دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكولناز شوق

111دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكوجر عبدالرحمن عبدهللا518742

112دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكواللة اسماعيل محمد13778

113دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىسوما رزكار جعفر13771

114دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىلنيا كامل رشيد408995

115دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشه نكة عبدهللا احمد202360

ن409093 116دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشيدا مريوان حسير

117دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىهاوزير صالح مولود184692

118دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشوخان عبدالغفور رسول408586

ن408476 ن صديق محمدامير 119دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشهير

120دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىئاشيى عارف محمد409005

121دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىشوخان محمود كاكةسور290351

122دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىجرو حميد حمد519223

123دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىفيان نجم الدين جمعة13794

124دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىكازيوه رزكار حمه صالح408486

125دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىفاطمة عبدالرحمن قادر409003

126دبلومدوكان41284السليمانيةأنيىخديجة خالد عثمان202358

127إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىروزان مسلم حمد184795

128إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىايمان عبدالغفور رسول408594

ي حسن212432
ى
129إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىريزدار شوق

130إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشيين عثمان سيدكول408481

131إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشيالن قادر ابراهيم184800

132إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىكواللة عثمان حمة202335

133إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلةنيا نوروز حمة519211

ن184698 ن خالد حمةامير 134إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىجوفير

135إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىساريز صالح سليم409039

136إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسنةوبةر جمال قادر202326

137إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشوناز غفور محمود202349



138إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنيان طاهر صدر184805

139إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنوا عثمان كريم408560

140إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىكةردون مسلم حمد13787

141إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلينا عثمان تيفور212465

ن519195 142إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسوزيار عبدالرحمن محمدامير

143إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىجرا مصطفن كاكةحمة212470

144إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىجرو عزيز اسماعيل518653

145إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلينة مولود رسول408539

146إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشيين خدر قادر290260

147إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىزيان يحير عبدهللا518798

148إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنشميل واحد حمد202389

149إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىكونا حسن احمد184774

150إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىزوان مسلم حمد13786

زاد عبدهللا202393 151إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشانو شير

152إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشيوه كامران عبدهللا290333

ن408545 153إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسنور ستار محمدامير

154إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىالفه عمر عل408487

155إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشنو محمد عبدهللا212489

فان عمر علي408567
156إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيى

157إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنىسي غفار غفور408520

158إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىجاوان عارف حمد290278

159إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىبزار عل مالففى290251

160إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسوزيار احمد محمود184958

161إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلونا نوروز حمة519219

ن518664 زةيتون علي امير
162إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيى

163إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشه نك محمد عبدهللا212487

ي290336
ى
164إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىساندي اراز شوق

165إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىجاوان محمد سيدكل290262

ن184887 166إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنما نةزاد محمدامير

167إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشادية محمد احمد290329

168إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىساية حسن معروف290280

169إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىامينة ابراهيم محمود408581

170إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلينا عثمان محمد290258

ي حسن212467
ى
171إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىريزنه شوق

172إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشارا صالح حمد184894

173إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىهةاللة عثمان حمة202338

174إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىجاوةروان محمد حسن184874

175إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىئةوين خاليد محمود184816

ن فاتح قادر408516 176إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىدابير

177إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىثريا محمد حسن202375

178إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسيما جالل توفيق13785

179إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسوما عثمان سعيد290254

وى علي رسول184837
180إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشين

ا اسو محمد202365 ن 181إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلير

182إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىداستان فاتح قادر408514

183إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسيما دلشاد محمدحلمي13775

184إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىسومةية عمر اسماعيل290302

ن شورش محمد408502 185إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىهيلير

186إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىلوزان فائق قادر212479

187إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىله نيا عثمان محمد290357

ن محمد محمود518670 188إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنةرمير

189إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىنزار عل عبدهللا408531



ن خالد ابراهيم184843 190إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىكه شبير

191إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىبيان سعيد اسماعيل408505

ن عزيز408479 192إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىهةنار حسير

193إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىشيدا عثمان محمود290274

194إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىئه له ند كمال احمد202431

195إعداديةدوكان41284السليمانيةأنيىرازان عمر محمود184706

196بكالوريوسدوكان41284السليمانيةأنيىبيمان نجم الدين جمعة13784

1دكتوراهجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد مصطفن ابراهيم411521

2دكتوراهجوار قورنة41285السليمانيةذكربةشدار اسماعيل مينة244109

3ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكركاوة محمود عبدالرحمن257449

4ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكررزكار عمر حمد412914

ي محمد552677 5ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرهزار حاج 

6ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاراس محمد رسول271826

7ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرمةريوان احمد قادر460930

8ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةزار حمد رسول508894

9بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعثمان مينة طه20445

10بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر رسول حسن271834

ي21525 11بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسوارة مصطفن حاج 

ن سوركان255625 وان حمدامير 12بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسير

13بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد خضن مصطفن22152

14بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرنادر ابراهيم قادر21253

15بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمخلص مال مينا271856

16بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد احمد حسن272036

17بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمامة خضن محمود20262

ي قادر عبدالرحمن271838 18بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركاني 

19بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمقداد محمد رسول272005

ي علي اسماعيل509126
20بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراشفى

21بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرجمال كاك بريندار عبدالرحيم272061

22بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسن محمود قادر256721

23بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةركو محمد احمد246126

ي ويس263987
24بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحكيم محمد ففى

ن عثمان21778 25بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركمال حمدامير

ن257029 26بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد رسول حمدامير

ن20451  علي محمدامير
ن 27بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمدامير

28بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمهدي مغديد نادر22249

وان حسن برايم143675 29بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسير

30بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرادم مراد مامند22154

31بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد اسماعيل رسول22162

32بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر عبدهللا قادر412629

33بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرفخرالدين حمد علي272031

34بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرازاد وسو شيخه272011

ي509054 35بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراوميد قادر ني 

36بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيار قادر حمد460924

37بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعلي قادر حمد143777

38بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردلنيا رسول احمد409915

39بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا محمود كاكةسور412537

40بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراريان عبدالرزاق محمد271870

41بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراوات محمد عبدهللا21408

42بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر علي روستم21380

43بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراسماعيل مال عمر410768

44بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرقربن حمزه اسماعيل271882

45بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد رسول حمد21781



46بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسن محمد عبدان272029

47بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشمال بابكر برايم264776

 علي برايم460673
ن 48بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

49بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن رحمان حسن143152

50بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشوان مصطفن قادر271900

51بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رسول كاكاحمد409777

52بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرهاد رؤوف حارس271931

53بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن ابراهيم حمد20642

 علي رسول409963
ن 54بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرياسير

55بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرخالد خضن رسول271954

56بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراوات عباس مارف410802

57بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا عبدالرحمن حمد271872

ن271871 58بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربشتيوان عمر محمدامير

59بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربهرام محمد احمد264208

60بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرتوانا رسول احمد410673

ن263920 61بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا حسن حسير

62بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن رسول142598

ن خضن21499 63بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرتوانا حمدامير

64بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر حسن حمد409773

65بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاخةوان عثمان علي142621

66بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةزار علي سعيد20665

67بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاراس خالد كريم143748

68بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربختيار صالح احمد257477

69بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار حسن محمود20616

70بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسامان رسول حمد21317

71بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربايز ظاهر صدر271974

وت وسو508900 72بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمسلم بير

73بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن خضن رسول272119

ش حسو محمد272021 74بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهير

75بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمهدي احمد محمد22183

76بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرموفق مصطفن قادر460775

77بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهزار حسن خضن412149

وت412486 78بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرادم رسول بير

وت271851 79بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراراز بايز بير

80بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاودير احمد عزيز271969

81بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرخضن احمد خضن271909

وت263656 82بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردلزار محمدرةش بير

83بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاخةوان حمد حمد412354

84بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركاوة قادر احمد271858

ن21294 85بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحمد رسول محمدامير

ي عزيز20664 86بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان حاج 

87بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرلوقمان علي طه143834

88بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرياد مينه طه143262

ن409513 89بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمةنكور هيمداد حمدامير

ن272150 90بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراراز خدر محمدامير

91بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراسماعيل علي طه21615

ن272012 92بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروان عبدهللا محمدامير

 علي22071
93بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرابراهيم خضن

ن21352 94بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا رسول محمدامير

95بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشهنك عبدهللا حمد272040

96بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكررسول احمد سليمان412596

97بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا مينه طه22254



98بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرمان عبدهللا محمود22262

ن خضن حمد411238 99بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

100بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهوكر خضن رسول245958

101بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروان محمد رشيد412542

ن عبدالقادر رسول272022 102بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبير

ن سمايل22233 103بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام حمدامير

ن143177 ن عبدهللا حسير 104بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

105بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرايوب احمد قادر271997

106بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانا خضن حمد509074

ن عثمان272001 107بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرجيكر حمةامير

108بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرالياس احمد خليل271878

ن عبدهللا260059 109بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسه ربه ست حسير

110بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئةنداز محمد رسول411652

ن ابراهيم271960 وان محمدامير 111بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسير

112بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمهدي برايم مامةرةش21374

ن261489 113بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرده رسيم همداد حمدامير

114بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرغريب زرار محمود21951

ن احمد قادر263542 115بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

116بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراسماعيل احمد قادر20648

117بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاكار ابراهيم قادر460048

ن خضن272155 118بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرادريس حمدامير

ي412345 119بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن محمد ني 

120بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرجوتيار اسماعيل جمال410586

121بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرديارى عل احمد21286

ي272018 122بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربرهان الدين حمد ني 

ي143139  محمد ني 
ن 123بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرياسير

124بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرارام جعفر عبدهللا509135

125بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريشوان قادر كوخاابراهيم412633

126بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاخةوان واحد مراد261509

ي271915 127بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرباز مصطفن حاج 

128بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحيدر عباس عبدهللا20440

ن411747 129بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن عبدهللا محمدامير

ن حمد412093 130بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلويست حسير

131بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرجالل سعيد محمود410831

132بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباوةر كريم رسول271991

133بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن حسن خضن412673

134بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسوران عبدهللا محمد20651

ن142692 135دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرادريس سمايل حمدامير

ن سعيد عبدهللا243931 136دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

ن22085 ن محمدامير 137دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا حسير

138دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان عبدالستار عبدهللا21257

 علي240311
ن خضن 139دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

ن272053 140دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا حمد محمدامير

141دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئوميد محمود اسماعيل22023

142دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهه ريم خدر وسو271867

ن رسول حمد272024 143دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

144دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالكريم محمد احمد243948

145دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئادم محمد عيدان257121

146دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حسن مصطفن271926

147دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمصطفن محمد عبدهللا22125

148دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد خضن حمد271869

149دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرابراهيم مصطفن برايم271862



150دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرفاخر خضن عبدهللا21366

151دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهردي عبدهللا قادر20668

152دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسن ابوبكر عبدهللا22272

ي حمد509103
153دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد قوربابن

ش حمد اوسو21324 154دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهير

155دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركامران عبدالرزاق منصور21465

156دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد معروف احمد412515

157دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربةرهم حسن بايز272034

158دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاخةوان محمد عبدهللا271825

ي حمد143887 159دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمود ني 

يف لطيف21883 ن شر 160دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبير

ن حسن عبدهللا21266 161دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

162دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسن قادر عبدالرحمن143840

163دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمقداد عوال طه21742

164دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحسن احمد حمد412699

165دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرجمال زيرو خدر272017

ي مصطفن21288
166دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرخالد ففى

167دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرزمناكو مصطفن حمزة263885

ن عوال طه20467 168دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرتحسير

169دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالقادر مينة طه271836

ي سوارة272174 170دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرجوامير حاج 

ن موس حمد21262 171دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحمدامير

ي مصطفن271886
172دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا ففى

173دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا سعيد عبدهللا271966

ي143883
174دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاخةوان مصطفن ففى

175دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد ابراهيم ابوبكر412491

176دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيدى عبدهللا صالح552683

177دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا علي احمد21812

178دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكراري مراد مامند271936

179دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردينو محمد حمد243313

180دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاالو محمد عبدهللا412323

181دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عوال طه412723

182دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردياري سعيد رسول259885

ن263668 183دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرباز صالح حمدامير

184دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام محمود كاكةسور412541

يف قادر244123 185دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرابوبكر شر

186دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرخضن ابراهيم مامةرةش143824

187دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردلشاد عبدهللا مولود261476

188دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد خضن احمد21605

189دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاراز حمد رسول20655

190دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئامانج عبدهللا ابراهيم460920

191دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردانا خالد رسول260560

 علي21514
192دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر خضن

193دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسن محمد ابوبكر271973

ي خدر21949
194دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرخوشوي ففى

195دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرخدر مينه طه143567

196دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركاوة خضن حسن271855

197دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئةردةالن فيصل عوال272020

198دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرغفور قادر رسول22148

ي حمزه271868 199دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةنكةر ني 

ي272098 200دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رسول ني 

201دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمغدير عبدالرحمن احمد21532



202دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردةشيى مال عزيز272042

203دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشوانه صالح حمه رهش21762

ن سعيد143818 204دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسالم محمدامير

ن خضن271847 205دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربلباس حسير

206دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان حميد محمد409685

207دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرقادر ابوبكر محمد143099

208دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرازاد اكرم حمد20560

209دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرباز حسن عبدهللا271848

210دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاخةوان احمد قادر261847

211دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيوا عبدهللا احمد412558

212دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبوار محمد عبدالرحمن263795

213دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرايوب رسول حمد20434

214دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردارا زرار حامد272163

215دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد طاهر244075

216دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردابان ازاد رسول21594

217دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد علي عبدهللا143710

218دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرادريس محمد عيدان255884

219دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاري حمد حسن22323

ن21347 220إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رسو حسير

221إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم شيخة256396

ن143892 222إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن حسير

223إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكررسول كمال حمد271992

ن22202 ن محمود حسير 224إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

225إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكررزكار احمد رسول261870

226إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرحمكت مصطفن برايم256472

ن143785 227إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرابوبكر محمد محمدامير

1ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد سمايل وسو143283

ن272121 2ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرمه ريوان عبدهللا محمدامير

3ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكركامران شيخه عبدهللا457521

4ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرشمال خالد حسن272016

ن142586 ي امير 5ماجستيرجوار قورنة41285السليمانيةذكرزكريا ابراهيم حاج 

ن261966 6بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانست همداد حمدامير

7بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاورى خدر وسو21921

ي محمد412590
8بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسوكار قربن

وان محمد عمر255446 9بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشير

10بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئامانج هوشيار عبدهللا412616

11بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمداد طالب علي459176

12بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردياري كاكةرةش مصطفن22304

وت وسو271923 13بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردلشاد بير

14بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا محمد احمد271852

15بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمد412203

16بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد مصطفن ففى خدر410245

17بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربشتيوان مامة مصطفن272102

18بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهلكوت سليم رسول257318

19بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرنةورةس عبدالرحمن ابراهيم552586

20بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاودير حمد رشيد271914

وت حمة509123 21بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرطالب بير

22بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركامةران محمد رسول261834

23بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسوران عبدهللا عوال21650

ن410143 24بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالرحمن كمال حمدامير

25بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد ابراهيم ابوبكر412555

ن حمد261861 26بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارمةند حسير



27بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةردي عبدهللا حسن143027

28بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار احمد حمد272086

29بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوبش حسن احمد271920

30بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرلقمان احمد حمد460916

31بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسن سليمان محمد272097

32بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشمال خدر مصطفن272095

ن246177 ن اسماعيل محمدامير 33بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرامير

ي271861
34بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةروةر رسول ففى

35بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربشتيوان نجاة عبدهللا410623

36بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاكام خضن عبدهللا264148

37بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشةمال رسول عبدهللا261840

38بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلمةت احمد رسول412890

39بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن حسن ابوبكر261889

40بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانا عمر سليمان22110

41بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعثمان عل كريم263867

42بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان محمد عبدهللا271835

43بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاكار احمد محمد411949

44بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسه بان عبدهللا قادر409983

ن412184 45بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرايوب سليمان محمدامير

46بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد محمد رسول261982

ي ابراهيم412511 47بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربةيوند ني 

48بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاسوس برهان نوري21421

49بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراكو محمود عبدهللا243239

50بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلكةوت خدر حمد271952

ي412371 51بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهونه ر عمر كاني 

52بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رسول ني 412026

ن410071 ن حمدامير 53بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباوةر حسير

54بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حسن خضن261533

55بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد لقمان عبدهللا244194

زاد مرشد261723 56بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشيوةن شير

ي محمد272160 57بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حاج 

58بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرابوبكر فتاح عبدالرحمن409784

59بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسكاال سليم محمود21868

60بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكررةوةز محمد عبدهللا412394

61بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا حسن حمد459489

62بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباور مصطفن عبداللله409824

63بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان لقمان عبدهللا244138

64بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشورش خدر وسو412441

65بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباوةر محمد مصطفن21836

66بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاكا اسماعيل عبدهللا272161

67بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربايز ابراهيم بايز271910

68بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر بايز سليم143760

 الي22333
ن
69بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا عمر صوق

70بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردارا عبدهللا كالوي261630

71بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرراويز عبدالرزاق حمد142627

72بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرجاالك حمد عبدهللا412688

73بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشكوت مصطفن قادر412252

74بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروخ عبدهللا كالوي261613

وان ممند علي272144 75بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسير

76بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكريوسف عبدالرحمن محمد261785

77بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار ازاد علي272162

78بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةركةوت عبدالرحمن حمةالو412702



79بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردلدار قوربابن عبدهللا261899

80بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردةرباز بابكر حمد412390

81بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسامان محمود كاكةسور412341

82بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةزار مغديد محمود272074

83بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردرباز عيىس عني 255802

84بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركاريز قادر مصطفن410111

85بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارمةند شيخه عبدهللا457658

ن412575 ن حسير 86بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربختيار امير

 علي412420
ن 87بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعلي حسير

88بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكررابةر ابراهيم احمد21692

ي21917  ني 
ن 89بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةنكاو حسير

وت246110 90بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربةرهةم محمد بير

91بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرباز خدر مصطفن412553

92بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهوشيار محمد حمد261596

93بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرخليل حمزه خضن411048

94بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسيبور مصطفن رسول261411

95بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربهروز رسول روستم271860

96بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركامران قادر رسول271903

97بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسورج  نادر محمود261878

ي460695 98بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان محمد ني 

99بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرطه عبدهللا حمد272096

100بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريباز محمد رشيد508958

101بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن نادر ابراهيم22143

ن255131 ن اسكندر حسير 102بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

103بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد مصطفن سعيد21848

104بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةنكاو احمد قادر21626

105بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربريار خدر ابرهيم142953

106بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةتوان نادر ابراهيم256848

107بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركارزان محمد اسماعيل22105

ي عبدهللا410254 ن حاج  108بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةفير

ي20634 109بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمريوان خدر ني 

ن ابراهيم509111 110بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرابراهيم محمدامير

111بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربريار رسول احمد261905

112بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكررمضان رسول عوال459379

113بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرديبةر كامران فتاح460906

ن259739 114بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكريوسف احمد حسير

ن21630 115بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرلقمان خدر محمدامير

116بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاكار صابر حمد412310

117بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكررةوةند بابكر عبدالرحمن22214

118بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرخوشه وى محمد احمد411680

119بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةردةوان ارسالن مال21496

 الي271911
ن 120بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حسير

121بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرصابير مينة خضن21932

ن خدر143772 122بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبوار حسير

ةو موس محمد412524 123بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربيرسر

124بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد خدر ابرهيم22313

125بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرتوانا عمر سليمان21545

126بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلويست محمد عثمان21715

127بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حسن برايم271998

128بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعلي اسماعيل جميل256410

129بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد احمد سليمان257820

ن عمر411832 130بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردياري حسير



131بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد ابراهيم عبدهللا188814

132بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربريار عوال حمد412911

يف رسول ابراهيم412563 133بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشر

134بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراراس فتاح عبدهللا21441

135بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسوران فيصل قادر412614

136بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام مصطفن احمد412398

137بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكريوسف رسول حسن509113

138بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حمد ابراهيم411909

ن412409 139بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرنوزاد موس محمدامير

140بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباريز عبدهللا محمد261829

141بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاكار احمد حمد271970

ي حمد261708 142بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد ني 

143بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرباز عبدهللا حمد261641

144بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربةختيار مولود محمد271945

ن459641 145بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوار عباس حسير

146بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسالم شيخ زةرد عبدهللا410682

147بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاودين احمد عبدهللا21685

148بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعزيز ابراهيم بايز22180

149بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبةر صالح مال272116

ش خدر ابراهيم272056 150بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهير

151بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركازير كمال اكرم22017

152بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرداستان احمد عثمان21555

153بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن مال243973

154بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراالن عبدالرحمن ابراهيم272058

ن عبدهللا برايم271951 155بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبير

156بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد محمد حمدرشيد509117

157بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربيتاوان حسن برايم271896

158بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردةوةن هيمن صالح272169

ن خالد سعيد457577 159بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربةلير

160بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرزبير عبدهللا احمد271881

161بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيدايت خدر حمد508915

ن فاروق محمود261926 162بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكربةلير

163بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرياد فاضل حمة412458

وت412730 164بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعلي برايم بير

165بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسامان غفور حارس271921

166بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكراودير عبدهللا مامه كوره21830

167بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رسول رسول412167

168بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرصالح الدين خضن حمد21658

169بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرباز ابراهيم رسول142899

ن محمد قادر21986 170بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرني 

171بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكركامةران محمد احمد21455

172بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلمةت عارف حسن411788

173بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عبداللة محمد21664

174بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكررةوا ادريس شفيق258317

وت260661 175بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلكةوت مغديد بير

176بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباور عزيز احمد272131

ن411036 177بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرراميار كمال حمدامير

178بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرطارق محمود عبدهللا22094

زاد خالد رؤوف261908 179بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرشير

180بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريكان عل قادر412160

181بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعزيز حمد عزيز411170

182بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرئامانج عثمان الي552680



ن عل قادر272089 183بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبير

 حمة علي458079
ن 184بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير

185بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيوا قادر حمد261525

186بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانا اكرم حمد272168

187بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرحيدر محمود عثمان261435

188بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرباوه ر محمد حسن411509

189بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار ابراهيم احمد271965

190بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةرتيب رسول عبدهللا255984

191دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربةختيار حمد حسن411541

وان جمعة مينه22286 192دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسير

وت احمد143644 193دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةزير بير

يف براهيم22247 194دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمةريوان شر

195دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانكو مراد محمدصالح460731

ان محمد حسن552551 196دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمير

197دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعباس محمد رسول412318

198دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلو قادر بايز243835

199دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عبدهللا رسول271958

ي حمد412685 200دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردياري ني 

201دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربارزان ابراهيم كاك احمد271993

202دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربروا مصطفن رسول20458

203دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاراس قادر رسول22223

204دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيفار شدار عمر143767

205دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد سليمان رسول272048

206دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروخ عبدالرحمن ابراهيم256215

207دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركورك عمر ابراهيم412213

208دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرريكان رزكار عبدهللا261835

ن سعيد272154 209دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربيشةوا حسير

ن271934 210دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن عوال حمدامير

وت412578 211دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرتوانا حمد بير

212دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروان عبدهللا كالوي412609

213دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرريباز حسن عبدهللا264156

214دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عل عبدهللا272125

215دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلويست احمد حمد412644

216دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردلوفان نوزاد عزيز246156

ن552580 217دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرنةوروز محمد امير

وت410733 218دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد برايم بير

219دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمداد صديق ابراهيم552593

ي اسماعيل243548 220دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركوزي حاج 

221دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئادةم روستم قادر412657

222دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالنارص رسول حمد261866

223دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيوار محمد ابراهيم246021

224دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيوا بايز كاكةسور272115

225دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبةر عمر حمد412715

226دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرراويز محمد عبدالرحمن411056

227دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةردي محمد احمد412728

228دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار محمد وسو508985

229دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرخالد عمر عبدهللا21851

ن412364 ي حمدامير 230دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكريونس حاج 

231دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعارف احمد عارف412417

232دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروان رسول حمد272101

ن460710 233دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرجهاد لطيف محمدامير

234دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركوشت خدر وسو411031



235دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهلو عمر حمةرشيد261893

236دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن برايم خدر272110

237دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكردةرباز محمد رسول409748

238دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئةسعد سعيد رضا261367

239دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرنضهللا محمد خضن412601

240دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاباز قادر خضن22080

241دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشه مال همزه عبدهللا460646

ن21602  حمدامير
242دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمخلص مصطفن

243دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئوميد عبدهللا محمود245867

244دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئازاد حمة علي264129

245دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام ابوبكر مه ال272079

ي احمد261771
246دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرشوان عثمان ففى

ي256046 247دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربيشوا مينه ني 

248دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيار خالد حمد272000

249دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمعروف رحيم عمر508889

ن حمد459443 250دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسامان حسير

251دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرمان كريم خضن509088

ن عبدهللا261524 252دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرالياس حسير

253دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرراويز سوركان اسماعيل272104

ن22028 254دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرنوزاد قادر محمدامير

255دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيلوان مراد محمد412933

ن غازي خالد261956 256دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرامبير

257دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربهروز جمعه احمد271986

258دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربه ختيار احمد كاكةسور272113

259دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرمةشخةل محمد بايز22135

ن حمد عبدهللا412501 260دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرسفير

261دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاسو جعفر عبدهللا457693

262دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربروا فاتح قادر261812

263دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكربشدار ابراهيم عمر460877

264دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرروستم حمد وسو261075

265إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركيوان صمد محمد263906

266إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد علي سعد459047

267إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد قادر احمد21989

268إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهوكر اومر سليمان410090

269إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوبير خالد عباس412143

270إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهانا محمد عبدهللا552588

271إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرجيكر همزة بايز272177

ن255572 272إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكررابةر محمد محمدامير

ن256487 273إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار حمد محمدامير

274إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكراركان عادل صالح21450

275إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد احمد مولود245936

276إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركارمةند خالد كاكه244096

277إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرعمر بابكر حمد458153

278إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم409923

279إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاكار خضن عبدهللا264054

280إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسامان عمر عبدهللا411753

281إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرارزو همزة ابراهيم272148

ن21611 282إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركارمه ند ريبوار حمدامير

283إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوناز محمود رسول22336

ن263678 ي همداد حمدامير
284إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكردشيى

285إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا عمر حمة143849

286إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكروةزير بكر محمد409633



287إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانيار سعيد احمد263462

288إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاريز قادر مصطفن412438

289إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرامانج جبار عباس22235

290إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد احمد وسو412043

كو جالل سالم411706 291إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشير

292إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكردانيار صابر برهان143254

خان فقىعمر508951 ن مير 293إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربلير

294إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربريار ابراهيم يوسف143788

295إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكراوميد نجيب جعفر272107

296إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرنيازمند نوزاد يحير255841

297إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةردةم ايوب ففى احمد411002

298إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاكار قادر خضن22074

299إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمصطفن غازي خالد243272

ن عبدهللا272178 300إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربينةر حسير

301إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلمةت خالد رسول272073

302إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيار محمد خضن412939

303إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلويست مصطفن احمد271905

304إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانكو اكرم قادر271887

305إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد كامران فتاح457922

306إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاالن جنك صالح272179

ن سعيد412620 307إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةردار حسير

ي411923 308إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرحكيم عبدهللا حاج 

309إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةركةوت عثمان عبدهللا143801

ن حلمي عثمان255547 310إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمدامير

311إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرمان محمد بايز257166

312إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشمال اسماعيل مينة22302

ي احمد21678
313إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكردانا جمال ففى

314إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرجياكر محمد احمد261738

315إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عمر خضن412377

ن قادر263529 316إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئاريان ياسير

317إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرراويز محمد مصطفن411867

318إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرهنك فاضل حمة409596

319إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربروا صديق محمد143030

320إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةنكاو شيخه ابراهيم256363

ي412623 321إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرحكيم رسول ني 

322إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رزكار عبدهللا271968

323إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكراحمد ابراهيم عبدهللا263635

324إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرياش عبدهللا رسول21613

ن سعيد243924 325إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد حسير

326إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسلمان فاضل حمة412443

327إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانيار خدر ابراهيم21705

وت احمد255476 328إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركوزير بير

ن رسول21642 329إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد ياسير

330إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكررومان صالح كاكل272077

331إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةروةر صالح قادر272081

332إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربيشه نك رسول احمد410760

333إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرخةالت خليل مصطفن258106

334إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد عمر حمد409957

مةند ازاد محمد509070 335إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربير

336إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرخوشوي خضن عبدهللا411757

337إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكروريا رزكار حسن257223

ن حمد411526 338إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربةيوست حسير



339إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربةهةست مراد عبدهللا272068

340إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانيار نجاة اسماعيل255638

341إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد اردةالن عمر272045

342إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربختيار كاكةجوان حسن143634

343إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد رسول كمال459320

344إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرديدار مسعود محمد143894

ن143045 345إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيران عمر محمدامير

346إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشوان عل احمد412640

ن حسن خضن257144 347إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرريبير

348إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربيالل احمد خضن410280

349إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربةرهةم بايز كاكةسور409651

350إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشكار حسن محمد243400

351إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكردياري حكيم خضن21551

352إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالطيف حويز عبدهللا255539

353إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالسالم محمد عبدالرحمن22288

354إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئةلةند سواره مصطفن21570

355إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشوان قادر حمد243886

ن حمد257566 356إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشيبان كاكةامير

357إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرجاالك ابوبكر قادر412603

358إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكردانا محمد احمد412545

359إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةهةند سوارة مصطفن21573

360إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرشاكار محمد رسول411573

361إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركامران بختيار مجيد411620

362إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد هيمن حسن411606

363إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرياسا جالل سعيد272088

364إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد مولود محمد258283

365إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكررةوةز جمعة احمد256713

366إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن قادر143703

367إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئارام عثمان محمود245879

368إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدالباسط بةختيار مجيد409764

369إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربشدةر حمةرش ابراهيم411213

خان رمضان رسول412946 370إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمير

371إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوبير عمر قادر264160

372إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرايوب رسول ملكان143539

373إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربةرهةم مولود عمر409947

374إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانا حامد ابوبكر271912

375إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيمن حمد اوسو257181

376إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركاردوست علي سيوه412179

377إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركاروان يوسف اسماعيل143738

378إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد غازي خالد243256

379إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرفةرهاد سليمان حمد243760

ي412619 380إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرلقمان عبدهللا حاج 

381إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكردانةر صابر برهان257521

ن سواره412899 382إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهاوكار حسير

383إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرباور عبدالرحمن محمود509107

384إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرجبار عبدهللا محمود243579

385إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرنةوزاد محمد عبدهللا272158

386إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرماكو مهدي مغديد272069

387إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزيار محمد حسن271927

كو جمال22219 388إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةلويست شير

389إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرني  مصطفن عبدهللا272173

ن محمد رسول261979 390إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرحسير



391إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهةستيار ادم مراد22156

ن411123 392إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرطيب سليمان محمدامير

ي قادر271829 ان كاني  393إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمير

394إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرمحمد كريم حمد412675

395إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهنكاو محمد رسو263854

ن رسول255826 396إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيدى حسير

397إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرباخةوان ابراهيم احمد255435

ن رمضان243671 398إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرفرمان حسير

399إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرريباز اكرم محمد261887

ن243220 400إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركارمةند دلير حسير

401إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرهيدي خدر حمه الو255159

402إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكربةهات ازاد محمد509067

403إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرسةردةم محمد عبدهللا142834

404إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرئيفار ابراهيم مصطفن256533

405بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكرعثمان مصطفن حسن261696

وت21655 406بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةذكردانا حمد بير

407دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرادريس رسول خضن21639

408دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكركامران رسول احمد259991

409دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرساالر حمد رسول21414

410دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرصالح حمد احمد22322

411دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكروريا صديق طه263792

412دبلومجوار قورنة41285السليمانيةذكرعبدهللا رسول ابراهيم143300

413إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركوجةر جالل حمد255903

414إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكركمال احمد مينة243107

ن خضن22167 415إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةذكرزانا حمدامير

وت142860 1بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين محمد بير

ن263624 2بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىقمرناز بايز محمدامير

ن243689 3بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىحبيبة محمد حسير

4بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةونم خدر وسو143783

شادان محمد علي260213
5بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

6بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاسمر ابراهيم ابوبكر412497

7بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيالن صالح عبدول21436

8بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديمن ابراهيم احمد258265

9بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجنار ظاهر صدر257008

10بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكالويز حمد محمود272009

11بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيان كمال عبدالقادر142606

كلثوم حمة علي460805
12بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

13بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزنة محمد قادر143795

14بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتارا دلشاد عمر21361

15بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو عارف محمود272028

16بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبري عثمان سيدكول21871

17بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزاله معروف احمد271937

18بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفيان حمد رشيد272015

19بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدنيا محمد حمد458292

20بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتريفه فتاح محمد20476

21بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىوفاء محمود بابير245983

22بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادان احمد خضن412520

23بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيان حمد عبدهللا20671

24بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبنار جليل مصطفن272152

25بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيان قادر ني 459220

از مولود رسول271985 26بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

وت احمد22265 27بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهالله بير



28بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتافكه صالح عوال260247

29بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىارزو محمد احمد271830

30بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمةخمةر همزه اسماعيل243135

31بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا احمد460822

32بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةيدا حسن خضن272105

33بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيالن كاكة رشيد412583

34دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين مولود عزيز459251

يف ابراهيم22268 35دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشكريه شر

وت260165 ن بير ي حسير
36دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكابن

ي260274 37دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزان صمد حاج 

38دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىايشة احمد رسول271843

39دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةسوز محمدرحيم عل460798

40دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوة كاك بريندار عبدالرحيم272060

بفرين علي اسماعيل244089
41دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ن143113 42دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىوزيرة محمود امير

43دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىحليمة عمر احمد21586

44دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمه برايم مامةرش271884

45دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىحبيبة بايز رسول143811

وت411996 46دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزان قادر بير

47دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتريفه محمود محمد261936

48دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجهان كريم شيخ اومر271873

ي410631 ه حامد ني  سمير
49دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

50دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكولزار محمد عزيز21372

51دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان رحيم قادر20622

ن كاوان اسماعيل271883 52دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةرةنكير

53دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمريم عبدهللا مالغزل271863

54دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيشو صديق حسن264771

55دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىحمدية حمد حسن255154

56دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروباك عبدهللا سعيد22158

ي272063 و غين حاج  57دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهير

ن عبد هللا صالح22146 58دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىغه مكير

59دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىعائشة وتمان قادر21389

60دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكال صالح اسماعيل460897

61دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهاجرة حمد خضن255105

62دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادان حسن اوال271975

رزكار عمر علي261578
63دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

64دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروناك بابكر محمد509055

ن حويز410365 ن محمدامير 65دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنه رمير

66دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين محمد شيخة20639

يف20471 67دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكانياو صابر شر

68دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيان نجيم مصطفن552582

69دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةشاو جبار احمد271916

70دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادية مينه احمد272041

71دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا مولود411250

ن143598 72دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكه شاو صابر محمدامير

73دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيان عباس سوارة412263

74دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين دلشاد عبدالرحمن272004

75دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمة برايم عبدهللا271833

76دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشومان احمد محمد272043

فان احمد قادر20609 77دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبير

78دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهه وار رسول حمد460974

79دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةرجل حسن احمد271827



80دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوجر قادر مصطفن412483

81دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسنور عمر مال20253

ن احمد نادر457369 82دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةفير

83دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازكار قادر ففى ابراهيم261465

84دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوجةر خدر فقي رسول264012

85دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخوناو احمد عوال243852

86دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاناز احمد خضن409720

87دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهاوناز عزيز احمد21339

88دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروناك محمود بابير21330

89دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةركول نادر رمضان255087

90دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكيابند عبدالقادر رسول460787

91دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسلبات ابراهيم بايز255760

92دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىغزية محمد حمد20395

كس رسول ابراهيم21395 93دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنير

ن حسن256694 94إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروخوش حسير

95إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاجرة خدر حمد244256

96إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمة رسول عمر272023

ن256304 97إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبهار عوال حمدامير

98إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجميلة محمد احمد272037

يف261567 99إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمة عزيز شر

100إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزليخا مجيد سالم143235

ن مصطفن وسمان143903 101إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمادلير

102إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيبور حمد حسن143009

1دكتوراهجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشانيان مينة احمد240273

2بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكولستان رسول ملكان22002

ن459956 3بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبنار محمد حمدامير

4بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةهال حمد سيوه22280

5بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرازان بايز اسماعيل412613

ن ابراهيم409804 6بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروشنا محمدامير

7بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىلينا همزة عبدهللا263817

8بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهاوسةر مصطفن قادر460781

ي حمد272025 9بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةروش ني 

ن احمد261506 10بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكانياو حسير

ن قادر271983 11بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاناز حسير

12بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيان كريم جميل22090

13بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمةستان خالد محمد261377

14بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيام صالح مةال272118

15بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىامينة عبدالخالق عمر410692

16بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزكار عبدهللا ابراهيم256682

17بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىافان اسماعيل شوكت21433

18بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىداستان عبدهللا موس272093

ن سيدكول فرج261901 19بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيفير

ن271832 20بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالري عمر امير

21بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلبةند جمال مصطفن13777

ن459662 22بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوردستان محمد حمدامير

23بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساية سوارة مصطفن21578

24بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيمان محمد احمد272006

25بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلخوش سليمان عثمان272026

26بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتةنيا رسول شيخه163128

27بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباال سواره احمد410393

بةرزي زرار علي271895
28بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

يف272181 29بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةزين شفيق شر



30بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاينده فاخر خضن271967

31بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنشتمان مامة مصطفن272103

يف412607 32بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيام ابراهيم شر

33بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزنة برايم عبدالرحمن21980

34بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيالن رسول ملكان22010

35بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوكار رسول ففى271908

36بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكونا عبدالرزاق حمد21859

37بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةوار رسول ملكان143520

38بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىناهدة ابراهيم حمد509109

39بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيان قادر رسول246199

40بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرازاو حسن خضن264175

41بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىعائشة محمد احمد412906

42بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشياو عبدهللا رسول22209

هانا ازاد علي21971
43بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

كز عمر حمة21841 44بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنير

45بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزهراء خضن مال409537

46بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيوة حمد ابراهيم21298

47بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريان سليم خالد272159

48بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريواس خدر عبدهللا256275

49بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكيابند عبدالرحمن حمد412895

50بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزان ني  عبدهللا21953

يفان قادر سعيد412691 51بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبير

52بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنيكار حمد ال271874

53بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاجوان محمد كوخه محمد261535

ي شكرهللا410063
54بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزنة اشيى

55بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمزدة نادر مصطفن412255

ي حمد271897 كةشاو ني 
56بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ي عبدهللا412428 ن حاج  57بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةنكير

58بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخةيال محمد رسول412917

ن زياد صابر261766 59بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىافير

يف لطيف257237 60بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريواس شر

61بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديدار ابوبكر مصطفن261828

62بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجافان محمد حسن411502

ي عوال272157 زالة ني 
63بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

64بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاسيى احمد خضن412512

65بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجاليا ابراهيم احمد460718

ي كريم حمد410971 بينابي
66بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

67بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمارية حمد محمود272136

68بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزكار رسول حسن272052

69بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبوكان كاكة رشيد272083

70بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىداستان رسول عبدهللا142804

 الي261558
ن 71بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوردستان حسير

ي264194  خدر ني 
ن 72بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشهير

73بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمة خورشيد رمضان21787

74بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشلير زيرو خدر12323

ي مصطفن261819
75بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساكار ففى

بةهار زرار علي271893
76بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

77بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازكار حمد ال271875

78بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروناك عزيز احمد272130

79بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيالن كمال حمةرشيد271823

80بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزان حمد ال271877

ي بايز261663 ن حاج  81بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنازةنير



فان جمعة عمر271864 82بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبير

نازدار رسول علي271892
83بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

84بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريناس طاهر حمد272138

85بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدانيا خالد كاكه272065

86بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرو حمد عبدهللا412528

87بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساكار حسن سعيد412547

88بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىميهرةبان رمضان رسول412942

89بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساية صالح محمد412173

وت261495 90بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنهايت محمد بير

بةريز علي سالم412207
91بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

92بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو عبدهللا حمد21475

93بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروشنا حمد وسو261931

94بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجنار قادر حسن22338

95بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو محمد برهان22032

96بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروشنا احمد حمد21994

97بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنزيرة محمد احمد412670

98بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدةرون دلشاد رسول244042

ان عبدالرحمن حمد412898 ن 99بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبير

100بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسعدية اسماعيل عثمان410723

ن عبدهللا علي22207 101بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسولير

102بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسنوبةر عزيز حامد272046

103بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىيادكار محمد عبدهللا142817

104بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنو عبدهللا سعيد412199

ن22193 105بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىقةنديل رحمان حمدامير

106بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدليلة محمد عزيز22045

107بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروقيا محمد عبدان261746

108بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروشنا اسماعيل كالوى412386

109بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكولناز ابراهيم احمد255395

ن سواره272171 110بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلوفان حسير

ن261181 111بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجنار محمود حمدامير

112بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخوسر رسول كمال509114

اجرة علي مصطفن21447
113بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

114بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةريشان نجاة عبدهللا412605

115بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزينب محمد برايم410232

116بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةشاو احمد سعيد261791

117بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزمند محمد عبدهللا22316

118بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيبا رزكار حسن412682

119بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان محمد احمد272132

ي255357
120بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاواز جمعه قربن

كلينة علي بابكر243743
121بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

و حسن خضن271889 122بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهير

123بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرازية قادر احمد21735

124بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساكار دلشاد عبدالرحمن271902

يف لطيف271928 125بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديهات شر

و ابوبكر مال412571 126بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهير

ي رسول ملكان21749
127بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكابن

كوازين علي احمد263556
128بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

129بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزينا جمال صالح22199

ن محمد عبدهللا257593 130بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرنكير

131بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريناس حسن حمد460911

132بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرييان يوسف اسماعيل143764

133بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةوار صابر مامند143653



134بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفرميسك محمد ابوبكر263997

ن245768 135بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرازاو محمد محمدامير

136بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهانا رسول عوال271942

137بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبوكان عبدهللا همزة243505

138بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزاكاو قادر اسماعيل255515

139بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيفان ابراهيم احمد142737

140بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوة برايم عوال271962

هيفن محمد علي256178
141بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

142بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنو بكر وسو410701

ن21543 ي حمدامير 143بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةلويست حاج 

144بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىناسكة صابر مامند255122

بيالن علي قادر271930
145بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

146بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنزار محمد سوارة261881

147بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيالن زرار بايز272176

148بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازكار قادر حمد271944

149بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجاوان ابوبكر قادر411125

ي22244
ن ففى 150بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازان حسير

151بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوفند مغديد نادر271953

152بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتاريا محمد حامد272070

ن412936 153بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفينك محمد امير

154بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةشاو قادر اسماعيل255531

ي محمد509129 كوجر كاني 
155بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

156بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئامينة خالد كاكه272064

ن21424 157بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادان عمر محمدامير

ي410859 ي حح  رازاوه ني 
158بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

159بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىعايشة محمد عبدهللا272002

160بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجراخان قادر بايز243869

كس خضن قادر271845 161بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنير

162بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالوين عبدالرحمن حمد261615

163بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشايان عمر عبدالرحمن412337

164بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةوين محمد احمد412587

ن رسول22115 165بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزاكاو حسير

166بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزكار محمد محمود412660

ن عبدالسالم محمد271959 167بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرةنكير

168بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةهار قادر حسن21537

169بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجوان هوشيار عبدهللا412506

170بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزةريفة رسول عبدهللا412732

171بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيبا احمد محمد261876

172بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةهرة قادر وتمان412929

173بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيبا صالح احمد271880

174بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةهرة اسماعيل عبدهللا272175

175بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيالن احمد خضن412403

ن261602 176بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىداخواز بكر حسير

177بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيتون حويز مصطفن412219

178بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيخال خورشيد رمضان21806

179بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدنيا محمد برايم22206

180بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبنار محمد خضن412348

181بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكالويز نهرو حسن264200

182بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشكرية عبدهللا عزيز261333

فاطمة محمد علي457801
183بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ئةزين علي سيوه256745
184بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

185بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجنار عبدالرحمن خضن261307



186بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىصفية محمد عيدان22056

187بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان محمود اسماعيل21824

188بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلباك عزيز احمد272129

189بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا ابراهيم412227

190بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمة محمد عيدان22065

191بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىناسك عبدهللا كالوي261619

192بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخةنده احمد قادر21623

193بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىامينه عبدهللا مالخزل460111

194بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىميهربان محمد برهان22036

195بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاسكة فائق مصطفن412566

196بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيما محمد ابراهيم246038

197بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوما اسماعيل خضن272149

198بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخوزكة محمد برايم21312

199بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسانا عبدالرزاق حمد459347

وز احمد ابراهيم263775 200بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبير

ي وسو457851 مريم ني 
201بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

202بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةهار حسن بايز22275

ن272145 ي محمد حسير
203بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاشيى

204بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنيشتمان عل سعيد22196

205بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسنور حمد برايم21469

ن257462 206بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاال ابوبكر حسير

207بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباريز حويز احمد18702

208بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوما عمر ابراهيم21862

ن سعيد410880 209بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنارين حسير

210بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيالن مصطفن حمد271978

211بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخديجه ابراهيم مامةرةش271939

212بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيماء احمد محمد261882

213بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخاتون عل عارف256590

214بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشارو قادر محمدجاف255173

215بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريحان عبدالرحمن حمد271980

216بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجراخان قادر خالد411642

وت رسول412560 217بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاجوان بير

218بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوه محمد رسول255072

219بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوردستان نوزاد جمعة261154

كويستان عبدالرحمن علي22231
220بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

221بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىماريا محمد يوسف271964

يف احمد271935 222بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمزدة شر

223بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروخوش عارف حامد272071

224بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيبةر محمود صالح271990

225بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسكاال زرار برايم243009

226بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروباك همزة حامد410599

ن245806 227بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزنة محمد محمدامير

228بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجراخان فرهاد حسن21899

ي411204 229بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتوبا زرار حاج 

ي412359 هازة عمر كاني 
230بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

231بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدةروازة شيخة قادر272038

ي256512 232بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيالن محمد حاج 

233بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنوخشة روستم قادر271901

234بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزاكاو مصطفن رسول261418

235بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتافكة محمود حمد264138

236بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلسوز سليمان عثمان21561

237بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوردستان خالد حسن411105



ي حمد عوال412538
238بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاشيى

239بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسكاال اسماعيل مصطفن271839

240بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنو مينه احمد271949

241بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيفان سعيد اسماعيل271947

از طاهر حمد272139 242بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

243بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنو غازي خالد261539

244بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنيشتمان حمد عبدهللا263784

ن عزيز مصطفن21773 245بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرةنكير

246بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسارا كمال كريم460703

ن22225 ريان علي محمدامير
247بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

248بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزان قادر حمد21999

249بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكيابةند اسماعيل عثمان412706

250بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزينو محمد رسول271994

ن حمد409910 251بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاشنا كاكةمير

252بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزالة رسول روستم271918

253بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىملكية اسماعيل ابراهيم271979

254بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباوان عبدهللا محمود21564

255بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةنار محمد حمد261405

وت261392 256بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزكار احمد بير

257بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمهربان حمد محمود272137

258بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئافان سليم شيخة272141

259بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكيابةند حسن خضن22277

ن عبدهللا22329 260بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةوكار حسير

261بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرهيل عباس خدر409900

262بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىليل نادر محمود271984

كالي حسن خضن261083
263بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ديدةن علي قادر261942
264بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ن حمد412726 265بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيواز حسير

266بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبنار واحد محمد272108

267بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادية توفيق محمد412153

 علي سيوه411939
ن 268بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالفير

269بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو محسن صديق412573

270بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكانياو خالد حسن272039

ي عبدهللا412606 271بكالوريوسجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةروين حاج 

ن ابوبكر محمد460748 272دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنرمير

وت271925 ن محمود بير 273دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةفير

ن قادر272106 274دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالفه حمةامير

ي عبدهللا حمد552571 جوب 
275دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

276دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةيوان ابراهيم بايز255788

277دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوه زرار قادر271999

278دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمريم رسول خضن22239

يف احمد271938 279دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروشنا شر

280دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاكار جوامير خالد509079

281دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبريشان صديق طه255333

282دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيان خضن حسن410951

يف احمد412680 283دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزنه شر

284دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوما حمد مال272140

285دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةوار صالح محمود410645

286دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمزدة لقمان عزيز412314

287دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىامينة محمد مصطفن412696

ي21856 هاوزين محمود ني 
288دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

289دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمعصومة ابراهيم عبدهللا143756



290دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيام خالد قادر458002

ان قادر وتمان412082 ن 291دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبير

ين احمد سليم272082 292دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

وت261105 293دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزان حسن بير

ن سواره272172 294دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالفان حسير

295دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو عبدالرحمن خدر412709

296دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشكوفة الياس عبدهللا21588

297دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمريم محمد عبدهللا22327

298دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين قادر احمد412250

299دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرونياز مصطفن مراد272047

300دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىامل فاتح قادر412638

ي22299 مريم محمد ني 
301دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

302دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباال قادر مولود412556

303دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةيماء قادر خالد22212

304دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين سعيد رؤوف21844

305دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمعصومة محمد عزيز21482

ن410131 306دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاواز كمال حمدامير

دلنيا علي همزه271879
307دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

308دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازكار حسن حمد21302

ي22293 خديجة محمد ني 
309دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

310دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفينا عزيز حمد22270

ن460812 311دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةزين اسماعيل محمدامير

312دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةوين احمد خضن412903

313دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىعائشة برايم عبدهللا271933

314دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرازان حمةرش ابراهيم411117

315دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادى رحيم محمود412901

316دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىعائشة عمر خضن261346

317دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاناز محمد مامه261585

318دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبروين عبدهللا موس552578

319دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزان محمد محمود410052

320دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسهام كاكةمةم محمود22049

ي272050
ن ففى 321دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىامينه حسير

322دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاران جمعة عمر256809

از جبار احمد509104 323دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

324دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةوار احمد خضن411811

يف412667 ن شفيق شر 325دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئه فير

ن ابراهيم22140 326دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكويستان حسير

شوين علي عمر435983
327دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

328دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةهند محمد احمد263450

329دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاديه ابراهيم عبدهللا261865

330دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزالة رسول مصطفن22101

ن محمد272146 331دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلكةش حسير

332دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخولة نهرو حسن264187

نبات ابوبكر علي256794
333دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

334دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيالن اسماعيل محمود263605

335دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيخال محمد طاهر271995

336دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيشو خدر ابراهيم272054

337دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدلباك احمد سليمان272114

338دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزكار حمةرش ابراهيم410816

339دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرةيان مصطفن رسول21635

ن411200 340دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدةريا بكر حسير

ي412783 ريزنه محمد ني 
341دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى



342دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروخسار عبدهللا ابراهيم256673

ن ابراهيم412413 ين محمدامير 343دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

344دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيام اسماعيل بابكر256033

345دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزنه عبدهللا داود21713

346دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبنار محمد حمد271943

كز رمضان محمود412693 347دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنير

348دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنبات محمد عمر263439

349دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةنةريا رسول عبدهللا21729

ي محمد257839 350دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيمان حاج 

351دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان محمد خضن412951

352دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاواز عمر حمد264145

353دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمهاباد عبدهللا صالح21646

ي حمد271844
354دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكانياو قوربابن

هيشو ازاد علي21974
355دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ان حمد وسو412579 356دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسير

357دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان حسن قادر21802

358دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةناز محمد عزيز21671

359دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاشنا غفور صالح257619

360دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازان سليم احمد271837

كز عمر مولود410336 361دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنير

362دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبانة حامد رسول412598

363دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاويزه يوسف جعفر22261

364دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا مولود256157

365دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزان احمد ابراهيم263943

سوزي علي خضن272059
366دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

367دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهازة ابوبكر مة ال272080

368دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزوليخا عبدهللا داود20422

369دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةهره محمد بايز22133

370دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسكاال بابكر عبدالرحمن272057

371دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيمان عبدهللا موس272123

372دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيان خضن حسن272147

373دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنةمام عبدهللا بابكر261756

374دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريزان احمد ابراهيم412424

375دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسارا محمد عبدهللا460682

376دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنة مصطفن حمد271865

377دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنيكار معروف محمد21710

378دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهه ريار زانا حمد22190

379دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرويناس عبدهللا محمود242906

380دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسارا قادر عبدهللا412531

ن459410 381دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان بابير حمدامير

382دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةبران عبدهللا موس272076

383دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادان محمد احمد261809

ي حمد255918
384دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيما قوربابن

385دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوشت محمد احمد264080

386دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبهرة خورشيد رمضان261055

387دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان توفيق محمد256255

388دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدةريا شيخه ابراهيم256329

389دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباخان جواد سمايل412191

از قادر رسول412729 390دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

391دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاشنا اسود عيىس272127

ي محمد257867 392دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنيشتمان حاج 

393دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىناسكه وسو شيخه412741



394دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيام عبدهللا موس272013

ن حمد272100 ن حسير 395دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىغةمكير

396دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىموسةيبة برايم خدر271904

397دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاونك يوسف جعفر22256

398دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسكاال حمد سيوة21739

399دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةيدا محمد مصطفن412627

ن كاوان اسماعيل272008 400دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةنكير

ن عبدهللا272142 401دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيكرد حسير

402دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةريز اسعد رسول459981

ن مصطفن412332 403دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيتون حسير

404دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاشنا رسول برايم412327

405دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشةوبو محمد مصطفن21819

ن مينه272124 406دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةهره حسير

407دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيوةن رمضان احمد261315

ي142885 408دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهاوسةر عبدهللا ني 

409دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاناز رحمان بايز272166

ي سعيد سواره22041
410دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاشيى

ن كمال اكرم21877 411دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيفير

412دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهاوزين واحد اسماعيل412062

413دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيسار حمد رشيد22242

سوكار علي صالح552575
414دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

415دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيالن سعيد سواره272067

416إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةشتيار عثمان عبدالرحمن272164

ن عبدهللا خضن143267 417إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسولير

418إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسونيا محمود صالح143506

419إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةسوز محمد وسو142661

 ال256605
ن
ن عمر صوق 420إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةفير

421إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنيار محمد عبدهللا263950

422إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتريفه اسماعيل محمد143896

روزكار حمد الي257209
423إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ن ابراهيم عبدهللا263499 424إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيلير

425إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدةرياز محمد عبدهللا143804

426إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكزنك عبدالرحمن مال261141

427إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساكار رمضان خضن257351

428إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزولفان جمال رشيد246217

429إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاجوان محمد همزه272133

430إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين رسول قادر246091

431إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةناز احمد ابراهيم261919

432إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريناس احمد ابراهيم460741

ن حسن رسول411021 433إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةفير

434إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاشنا اسماعيل عزيز21597

435إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىخيالن خدر ابراهيم21698

436إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاجوان قاسم محمد256077

ن رسول272117 ن حسير 437إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسولير

ي143185 كولزار محمود ني 
438إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ن كاوه محمود240444 439إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيفير

440إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكارزين محمد احمد263899

سعاد محمد علي412568
441إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ن242954 442إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزه يتون قادر حمدامير

443إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبوكان عبدهللا احمد22227

وت محمد257492 444إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيام بير

445إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيما حامد رسول411086



446إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنيكار غفور حارس271922

447إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروخوش محمد ففى ويس411217

448إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيان رشيد كامل263826

449إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيام خالد رسول264136

450إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكالويز محمد حمد257257

وت رسول256657 451إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزنكار بير

كاريز ابراهيم علي508969
452إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

453إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزا ادريس شفيق258297

454إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروناك خضن محسن261482

ن ابوبكر272126 455إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشكرية امير

456إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرييان ابوبكر عبدهللا411728

وت محمد255465 457إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديدن بير

458إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيبا عبدالرزاق حمد143218

ن جمعة حمد458033 459إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةشبير

460إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسمية حسن خضن142844

461إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىميهرةبان محمد ابراهيم143207

462إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزيان لقمان عبدهللا244163

463إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىريان يوسف قادر143609

ن سيدكول فرج256834 464إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيلير

465إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو ابوبكر قادر412602

466إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدورين رحيم عمر409662

467إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاوسكار ئاوات سليم411208

ن برايم143679 468إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازكار حسير

469إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاجوان فرهاد حسن21914

470إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزيار خدر حمد271989

471إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاريفان موس مال143319

472إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرؤيا يوسف اسماعيل508946

473إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئارةزوو حمد عوال263520

474إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنما ابراهيم عبدهللا411845

475إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيان محمد اسماعيل142783

476إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيواد كاوان اسماعيل292273

477إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيام محمد عبدهللا411130

478إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشاناز عبدالرحمن سعيد272091

479إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىلوزان حسن احمد261714

ن272151 480إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزاله ابوبكر حسير

481إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةتاو ابوبكر مال272085

هيفار دلشاد عالي142808
482إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

483إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزين نادر مصطفن409646

ين عبدهللا رسول257544 ن 484إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهير

485إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاسيا مصطفن محمد22120

486إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبوكان حسن خضن243725

487إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةنار عبدهللا حمد264167

488إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباوان محمد حسن411513

از شكر حمد271907 489إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

يف272182 كالي شفيق شر
490إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

491إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزينو حمد رشيد272014

492إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكويستان خالد حسن412382

493إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىعائشة شيخ زةرد عبدهللا410008

494إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرانيار ابراهيم احمد258130

وت نوري143069 495إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوين بير

از بابكر حمد264064 496إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشير

497إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساريز محمود صالح143497



498إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروزكار محمد عبدالرحمن411067

ن قادر عبدهللا22097 499إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنةخشير

500إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفريشته حسن رسول255500

501إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجرو محمد عبدهللا411766

502إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةزان محمد محمود263674

503إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزينت محمد برايم256782

504إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجيانة عبدهللا رسول142641

505إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسونيا ابراهيم بايز255745

ن باوكر412260 506إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةوثةر حمدامير

507إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوبرى رسول برايم143693

508إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسيما شهد ني 412932

509إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىداستان عثمان رسول143845

ن برايم عبدهللا261623 510إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىغمكير

511إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالهام فراموش علي242985

512إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسارا حويز مصطفن409506

513إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةوار مصطفن حمد271977

514إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديرين خالد رسول246239

515إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجنار اسكندر محمود258096

يف لطيف412593 516إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىباال شر

517إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةناريا قادر وسو255965

518إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشادية خالد ابوبكر412663

ي143166 روناك خدر ني 
519إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

520إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيان محمد خضن143828

521إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوخان محمد وسو460886

522إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهاوراز محمد محمود261735

ن نجيب جعفر257396 523إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنكير

سوما علي عبدهللا261383
524إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

كوردستان علي محمد261803
525إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

526إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدانيا عبدالرحمن محمود410609

يف272183 ن شفيق شر 527إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكه شبير

ن411672 528إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىروناهي عبدهللا محمدامير

529إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسوزيار ابراهيم احمد142718

وت143629 530إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوين جبار بير

ن سيدكول فرج256820 531إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجوفير

532إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيان رسول بابير143054

ي256100  ني 
533إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفيان مصطفن

534إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشنيار محمد رسول411586

535إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهونيا محمد عبدهللا552591

ن460656 ي حسير
536إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىارزو محمد ففى

537إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين ابوبكر محمود272051

538إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبةيام حكيم قادر246144

539إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمةرزية احمد عبدهللا22258

540إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاويزه فاخر خضن143871

هونيا علي خضن255957
541إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

ن اسماعيل261552 542إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئةزين تحسير

543إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيكةرد عثمان ظاهر411080

544إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىامل محمد عبدهللا411560

545إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىوارين حسن خضن143490

546إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبيتوين احمد خضن458989

547إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجوانة ابوبكر مال264141

548إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىدرخشان محمد احمد410667

549إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسازكار سليم رسول263893



550إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىساوين رسول عبدهللا143064

551إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكالويز صابر محمد409518

ن عثمان عبدالرحمن243915 552إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكةشبير

553إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتاران اسود ابراهيم264046

554إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهانا ابراهيم عبدهللا263481

555إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىاالء ابوبكر عبدهللا411895

556إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكزان قادر عبدهللا143214

ايمان اوميد علي22150
557إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيى

558إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىميهرةبان حتم حسن246006

559إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىرةوشت محمد بايز261542

560إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىتةرزة عمر عبدالرحمن272094

561إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىئاسودة ابوبكر رسول271888

562إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديارى عبدهللا صالح272134

563إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىمينا اسماعيل جميل264058

ن خدر رسول21798 564إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيلير

565إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىنازدار حمد خليل143048

ن411094 566إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىزوان حمد حمدامير

567إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىوارينة عمر حمد458240

568إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهةوار خالد محمد457970

569إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكلينة ازاد محمد509060

ن محمد قوربابن243355 570إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىهيلير

571إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىبري حسن خدر271972

572إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكوالن محمد وسو460890

573إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيوةن محمد ابراهيم459653

574إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىسةهةند خدر زةرد165566

575دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىكلثوم عبدالرحمن رسول21722

ن عبدهللا21816 576دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشوة حمدامير

يف حسن143864 577دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىناهدة شر

578دبلومجوار قورنة41285السليمانيةأنيىديمن احمد قادر21619

579إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىجميلة رسول زرد412735

580إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىالنة ابراهيم عبد هللا20565

581إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىفاطمة ابوبكر محمد142923

582إعداديةجوار قورنة41285السليمانيةأنيىشيبا مينه احمد258116

ي ئاوة41286السليمانيةذكراوميد ابراهيم محمد335235 1ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجبار طه مينه336085 2ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد وتمان محمد410061 3ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةوةند اسماعيل رسول117567 4ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان برايم حمد341633 5ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا وتمان محمد410051 6ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجبار اسماعيل احمد117447 7ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد خدر حسن206885 8بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةمال هداية محمد117467 9بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجزا مجيد درويش117471 10بكالوريوسحاج 

ن عزيز117557 ي ئاوة41286السليمانيةذكرطه حسير 11بكالوريوسحاج 

ن517117 ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم احمد امير 12بكالوريوسحاج 

ن بابكر206824 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا حسير 13بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاسو محمد موالن341337 14بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخدر رسول احمد339374 15بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن عزيز410026 16بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرقادر حسن حمد341719 17بكالوريوسحاج 

ن عمر206570 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسليمان ووسير 18بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةردي سليمان اسماعيل517412 19بكالوريوسحاج 



ن رسول117502 ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار حسير 20بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربيستون عبدالكريم احمد117812 21بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر عبدهللا خضن409774 22بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول صالح رسول518642 23بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربابكر بايز برايم16169 24بكالوريوسحاج 

ن410122 ي ئاوة41286السليمانيةذكرجالل احمد امير 25بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهمزة صالح احمد409397 26بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالواحد رسول اسماعيل410290 27بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي سمايل محمد410360 28بكالوريوسحاج 

ن206203 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسن حمد حسير 29بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالقادر عبدهللا احمد117362 30بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد وتمان قادر117376 31بكالوريوسحاج 

ن محمد206467 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حسير 32بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا حمد خدر341763 33بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر احمد مصطفن206869 34بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجعفر خضن عبدهللا339442 35بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسماعيل رسول محمد117624 36بكالوريوسحاج 

ي341283  كاني 
وان مصطفن ي ئاوة41286السليمانيةذكرسير 37بكالوريوسحاج 

وت117882 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد احمد بير 38بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعباس برايم درويش517258 39بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركريم محمد سمايل410411 40بكالوريوسحاج 

وت16200 ي ئاوة41286السليمانيةذكربيشةنك رسول بير 41بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسن خدر احمد339446 42بكالوريوسحاج 

ن117986 ي ئاوة41286السليمانيةذكرئوميد ممند حمةامير 43بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفريدون سعدون قادر205733 44بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام عبدالفرج عبدهللا117430 45بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا خدر علي341621 46بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرحويز علي حويز519004 47بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسيدةوان عبدهللا صادق117406 48بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرتوانا قادر رسول117344 49بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنوزاد صمد طه117386 50بكالوريوسحاج 

ي صالح حمد117375
ى
ي ئاوة41286السليمانيةذكرشوق 51بكالوريوسحاج 

وت206737 ار بير ن رصن ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبير 52بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراوميد حسن احمد118250 53بكالوريوسحاج 

ن341026 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةرباز خرسو محمدامير 54بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمد117730 55بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرامانج رسول اسماعيل519988 56بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفرهاد عثمان سليمان117440 57بكالوريوسحاج 

ن410196 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حوال حسير 58بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجالل رمضان سورة117768 59بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوكار كمال برايم15556 60بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالرحمن علي قادر16902 61بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر اسماعيل رسول410569 62بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسامان جالل عبدهللا117364 63بكالوريوسحاج 

وت206747 ار بير ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبوار رصن 64بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرقادر حسن حمد15650 65بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عارف عثمان206874 66بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفاخر اسماعيل مولود15574 67بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرحيدر احمد اسماعيل117464 68بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهادي حسن عل117396 69بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرانور خدر محمد206815 70بكالوريوسحاج 

ن حمة117516 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا حسير 71بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن عبدهللا خضن410476 72بكالوريوسحاج 

وت117367 ي ئاوة41286السليمانيةذكركامران محمد بير 73بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنةبةز عمر عزيز17049 74بكالوريوسحاج 

ن مامند رسول117380 ي ئاوة41286السليمانيةذكرامير 75بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر علي غفور206750 76بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركمال خضن احمد206519 77بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهلو كامل محمود336104 78بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن مصطفن قادر206063 79بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردلير برايم سليم518964 80بكالوريوسحاج 

ي قادر15925 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان حاج  81بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد رسول برايم410479 82بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجيا احمد يوسف206904 83بكالوريوسحاج 

ن341280 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي عبدالرحمان محمدامير 84بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجمال حسن علي341797 85بكالوريوسحاج 

ن محمد117351 ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام حسير 86بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد قرار عبدالحميد117356 87بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرلقمان احمد رسو15933 88بكالوريوسحاج 

ن117393 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةريم عثمان محمدامير 89بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصباح خالند محمود206779 90بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةنكةر محسن قادر118039 91بكالوريوسحاج 

ن206499 ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد علي محمدامير 92بكالوريوسحاج 

ن336066 وت حسير ي ئاوة41286السليمانيةذكرمريوان بير 93بكالوريوسحاج 

ي342153
ش حسن ففى ي ئاوة41286السليمانيةذكرهير 94بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد سيده عبدهللا206863 95بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا محمد رسول16160 96بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشدار عبدهللا اسماعيل16363 97بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرادريس عبدهللا مولود341792 98بكالوريوسحاج 

ن احمد409445 ي ئاوة41286السليمانيةذكربيستون حسير 99بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد مينه حسن206782 100بكالوريوسحاج 

ن مال206785 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةلمةت حسير 101بكالوريوسحاج 

ن205965 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن حامد حمدامير 102بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالرحمن محمود اسماعيل117365 103بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسو ابراهيم وسو341285 104بكالوريوسحاج 

ن محمد117538 ي ئاوة41286السليمانيةذكرنةوزاد امير 105بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي عبدهللا محمد409448 106بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم محمود احمد410263 107بكالوريوسحاج 

ن15685 ي ئاوة41286السليمانيةذكرصالح الدين احمد حمدامير 108بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسالم عبدالرحمان قادر205426 109بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشتيوان محمد حمه خان206847 110بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربيستون لطيف احمد117425 111بكالوريوسحاج 

ن حمد117543 ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاسو حسير 112بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا مولود عبدهللا16211 113بكالوريوسحاج 

ن صالح15586 ي ئاوة41286السليمانيةذكرفتاح امير 114بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردياري برهان رضا117634 115بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاري حسن حوال117412 116بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربرهم حسن ابراهيم409630 117بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفرمان عل عبدهللا206368 118بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربختيار قادر حمةسور336362 119بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرروزكار احمد محمد15629 120بكالوريوسحاج 

ي341353
ي ئاوة41286السليمانيةذكررةوشت محمد كوبن 121بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن حمةصالح بايز340918 122بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةريم محمد قادر342066 123بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكربيستون اسماعيل مصطفن206057 124بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراوميد علي خدر518363 125بكالوريوسحاج 

ن احمد409578 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان حسير 126بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسن مينة خدر335710 127بكالوريوسحاج 

ن16127 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران رسول حسير 128بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزبير عبدالرحمن رسول16952 129بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام عباس محمود117377 130بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخليل علي خدر16945 131بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا مةال اسماعيل341129 132بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربةختيار رسول سليمان117575 133بكالوريوسحاج 

ن335650 ي محمدامير ي حاج 
ي ئاوة41286السليمانيةذكركيفن 134بكالوريوسحاج 

ن206839 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسن رسول حسير 135بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرادريس محمد علي117369 136بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيدي حمةصالح بايز433222 137بكالوريوسحاج 

ن بابكر205916 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر محمدامير 138بكالوريوسحاج 

ي عمر معروف340961
ي ئاوة41286السليمانيةذكركيفن 139بكالوريوسحاج 

ن206459 ي ئاوة41286السليمانيةذكربيشه وا زنوير حسير 140بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرايوب عبدهللا حسن340995 141بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد محمد ابراهيم206768 142بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردلشاد عمر محمد206911 143بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسامان عمر علي410436 144بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةرهةد عبدهللا برايم206851 145بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن زرار عزيز342016 146بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام قادر حمةسور341825 147بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارزان برايم حمد206756 148بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهه زار لطيف عطاءهللا409533 149بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد يوسف رسول433162 150بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام برهان حامد433036 151بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفريدون عل عبدهللا206730 152بكالوريوسحاج 

ا احمد يوسف206833 ن ي ئاوة41286السليمانيةذكرهير 153بكالوريوسحاج 

ي117739  ني 
ن ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام حمدامير 154بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردلزار علي فتح هللا410601 155بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخدر سيده عبدهللا117438 156بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسامان عمر سيدكول341002 157بكالوريوسحاج 

ي محمد410441 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران كاني  158بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم محمد ابراهيم341786 159بكالوريوسحاج 

ن حويز517306 ي ئاوة41286السليمانيةذكرصباح محمدامير 160بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرطالب حسن علي433390 161بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز احمد رسو206677 162بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشدار سليمان محمد205488 163بكالوريوسحاج 

ن بابير117564 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشوانه حسير 164بكالوريوسحاج 

ي حمد117417 ي ئاوة41286السليمانيةذكربرزان حاج  165بكالوريوسحاج 

ن احمد206410 ي ئاوة41286السليمانيةذكرلوقمان حسير 166بكالوريوسحاج 

ن بايز206709 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشاالو وسير 167بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرماردين ممند عثمان117745 168بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراوات خضن ممند117980 169بكالوريوسحاج 

ن بابكر206901 ي ئاوة41286السليمانيةذكرلقمان محمدامير 170بكالوريوسحاج 

وت كريم410611 ي ئاوة41286السليمانيةذكرباكو بير 171بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاردو لطيف ابراهيم206795 172بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردلشاد علي فتحاهلل516879 173بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصباح كونىمحمد حسن341882 174بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز حسن عزيز117535 175بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرمقداد احمد حمه سور117422 176بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمسعود اسماعيل عارف117401 177بكالوريوسحاج 

ش حسن مصطفن341801 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهير 178بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرولي حسن محمد206682 179بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرادريس محمد حمد410634 180بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر حمد محمود206704 181بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةرباز سوارة بايز410608 182بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةهةند جعفر عبدهللا206566 183بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاوارة محمد خدر206896 184بكالوريوسحاج 

كو عثمان حويز340910 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 185بكالوريوسحاج 

وت كريم410095 ي ئاوة41286السليمانيةذكربةشدار بير 186بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسامان قادر حمةسور340970 187بكالوريوسحاج 

ن محمد117463 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد محمدامير 188بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصادر علي قادر206882 189بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركوجر عبدهللا علي516207 190بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسامان عبدهللا فتح هللا15723 191بكالوريوسحاج 

ي206909 ي ئاوة41286السليمانيةذكربةختيار عبدهللا ني  192بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهريم خدر صالح118099 193بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا عبدهللا رشيد117363 194بكالوريوسحاج 

وت خضن205979 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعباس بير 195بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنةبةز احمد حسن204933 196بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا محمد محمود341807 197دبلومحاج 

ن عبدهللا519950 ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد محمدامير 198دبلومحاج 

ن335961 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان رسول بايير 199دبلومحاج 

ن اسماعيل ابراهيم117550 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسفير 200دبلومحاج 

ن كالوي عبدهللا117450 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحمدامير 201دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصالح ممند خدر117378 202دبلومحاج 

وت117505 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعزت عزيز بير 203دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول حوال برايم117370 204دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبوار جعفر احمد409404 205دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصابر محمد عزيز117571 206دبلومحاج 

ن206764 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشورش احمد امير 207دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان جالل حمد16513 208دبلومحاج 

ن صالح341811 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حسير 209دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول عبدهللا حمد342029 210دبلومحاج 

ن341867 وت حسير ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسن بير 211دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصلح عبدالرحمن محمد206849 212دبلومحاج 

ي341174 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا بابكر ني  213دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركمال شوكت حمةخورشيد518983 214دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاراز علي خالة336328 215دبلومحاج 

 كاني 340998
ي ئاوة41286السليمانيةذكرئةردةالن مصطفن 216دبلومحاج 

ن عزيز410000 ي ئاوة41286السليمانيةذكرجمال محمدامير 217دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار رسول حمد206157 218دبلومحاج 

ن رسول عبدهللا16917 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسير 219دبلومحاج 

ن433023 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي ظاهر محمدامير 220دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخدر محمود خدر117532 221دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد محمد رسول410563 222دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئازاد عمر واحد206723 223دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد عمر حمةسور409768 224دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصالح قادر علي16680 225دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرايوب احمد عبدهللا517010 226دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمود طه محمود16186 227دبلومحاج 



ن رسول محمد206471 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسير 228دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرقادر احمد رسول206771 229دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد عبدهللا حمد341345 230دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالكريم عبدهللا ابراهيم206703 231دبلومحاج 

ن410566 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالكريم احمد امير 232دبلومحاج 

ن206584 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسيامند احمد محمدامير 233دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان خالد عبدهللا409739 234دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشباز حمد علي117348 235دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجالل عزيز عمر15613 236دبلومحاج 

 علي احمد206844
ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصطفن 237دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار عمر محمد17000 238دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان مصطفن ول206314 239دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربختيار محمد خدر410388 240دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشدار محمد ابوبكر117454 241دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربختيار احمد كريم117443 242دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن معروف117494 243دبلومحاج 

وت205985 ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول محمد بير 244دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن مصطفن محمد409742 245دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدالقادر رشيد محمدصالح409457 246دبلومحاج 

ن410408 ي ئاوة41286السليمانيةذكركمال اسماعيل امير 247دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةزار عثمان عبدهللا15444 248دبلومحاج 

ن409557 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا رسول امير 249دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسه رباز احمد برايم205370 250دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان محمد حمه خان17025 251دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن محمد اسماعيل117514 252دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسوس رسول احمد410333 253دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشتيوان احمد ممند339345 254دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد سيده عبدهللا118343 255دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز رسول برايم410128 256دبلومحاج 

ن205254 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران عوال حسير 257دبلومحاج 

ن سوارة عمر341565 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسير 258دبلومحاج 

وت206807 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهوشيار اسماعيل بير 259دبلومحاج 

ن محمود118303 ن محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسير 260دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول خدر وسو117469 261دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمهدي ابوبكر محمد519410 262دبلومحاج 

ن بابكر206822 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن حسير 263دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصباح ابراهيم مصطفن409567 264دبلومحاج 

ي205000
ي ئاوة41286السليمانيةذكرهوكر سعيد قربابن 265دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر مصطفن حسن117528 266دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن خضن118159 267دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد بابكر محمد409833 268دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروخ اسماعيل ابراهيم341676 269دبلومحاج 

ن خضن ابراهيم205405 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسير 270دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراراس ابراهيم وسو341593 271دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد خضن محمود341050 272دبلومحاج 

وت حسن خدر17080 ي ئاوة41286السليمانيةذكربير 273دبلومحاج 

وت عبدهللا ابراهيم117400 ي ئاوة41286السليمانيةذكربير 274دبلومحاج 

ي قادر15467
ن
ي ئاوة41286السليمانيةذكربيستون علي صوق 275دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشوانة سوركان رسول340963 276دبلومحاج 

ن206860 ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار محمد محمدامير 277دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران قادر مصطفن409610 278دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخدر امر خدر206840 279دبلومحاج 



ش محمد برايم341254 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهير 280دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجوتيار ممند عبدهللا342057 281دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعزيز ممند محمود206873 282دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام علي محمد117481 283دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر قادر محمود16435 284دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمسعود محمد خدر117388 285دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا عبدالرحمن قادر340997 286دبلومحاج 

ن طاهر206891 ي ئاوة41286السليمانيةذكربه شدار محمدامير 287دبلومحاج 

ي رسول17032 ي ئاوة41286السليمانيةذكرنزار حاج  288دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن ابراهيم علي117428 289دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشاالو ابوبكر اسماعيل117390 290دبلومحاج 

وت117943 ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر احمد بير 291دبلومحاج 

ةو محمد حمةسور517148 ي ئاوة41286السليمانيةذكربيرسر 292دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعباس كدرون سوارة117416 293دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارى برايم احمد118352 294دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا مجيد سعيد341716 295دبلومحاج 

زاد رسول محمد15860 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 296دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاوارة مولود بايز340932 297دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد عبدهللا سعيد516230 298دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاراز قادر رسول117457 299دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعزيز حسن عزيز118169 300دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر يوسف ممند206048 301دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمداد جالل مصطفن117498 302دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد مصطفن محمود340978 303دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوكار محمد سليم518926 304دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارزان عبدهللا بابكر117478 305دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز صالح نادر341581 306دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان محمد ابراهيم117442 307دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئازاد حسن احمد336156 308دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاورى محمد سليم409560 309دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن حسن حمد341267 310دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام اسماعيل محمد410488 311دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةركةوت عباس حمد206416 312دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم علي اسماعيل409539 313دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم بابكر محمد518975 314دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصابر عبدهللا سعيد340975 315دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا محمد سوارة409548 316دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن حمة مولود410394 317دبلومحاج 

وت عثمان340944 ي ئاوة41286السليمانيةذكربارزان بير 318دبلومحاج 

ن صالح117414 ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار امير 319دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرطيب عمر عارف117526 320دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةردي مارف رسول517029 321دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن مصطفن محمود433397 322دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربختيار علي حمد409420 323دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاري جبار عبدهللا206050 324دبلومحاج 

وان حمد صالح118183 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسير 325دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام محمود ممند117404 326دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارمند عبدهللا حمدصديق117360 327دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسو سليمان عبدهللا206130 328دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران حمد صالح118199 329دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار محمود سليم342106 330إعداديةحاج 

ن حسن205726 ي ئاوة41286السليمانيةذكركمال محمدامير 331إعداديةحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصطفن عبدهللا احمد117520 332إعداديةحاج 

ن205915 ن حسن حسير ي ئاوة41286السليمانيةذكرحمدامير 333إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا حمدصديق احمد118387 334إعداديةحاج 

ن15814 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعباس سعيد حمةامير 335إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسماعيل محمد صالح206285 336إعداديةحاج 

ن410020 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان رسول حمدامير 337إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حمد خضن206245 338إعداديةحاج 

ن احمد341569 ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد حمدامير 339إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجالل علي قادر206614 340إعداديةحاج 

وت16708 ي ئاوة41286السليمانيةذكرصالح اسماعيل بير 341إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا قادر عبدهللا15589 342إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر عارف عثمان519051 343إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجيكر قادر حمد205176 1دكتوراهحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمزده جالل علي206610 2ماجستيرحاج 

ن341188 ةو احمد حمدامير ي ئاوة41286السليمانيةذكربيرسر 3ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراميد يوسف عبدهللا410430 4ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربروا عبدهللا زورار433098 5ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةفةر محمد صالح335394 6ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارى بايز محمود409474 7ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمه ريوان اسماعيل عارف516222 8ماجستيرحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوبةش عمر عبدهللا516444 9بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجبار صالح احمد206302 10بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عمر عارف409447 11بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمظفر احمد حمد519038 12بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي برايم رسول204850 13بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركامران عبدالرحمن عوال409468 14بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم اسماعيل رسول518967 15بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد رسول احمد341841 16بكالوريوسحاج 

ن410112  حمدامير
ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد مصطفن 17بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكام مصلح عبدالرحمن342197 18بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصطفن حمةسور ممند410224 19بكالوريوسحاج 

 علي206370
ن ي ئاوة41286السليمانيةذكرلةشكر حمدامير 20بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عصام الدين محمد117832 21بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهوشمند عثمان همزة342180 22بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةهاب ابوبكر سعيد206399 23بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركوشةت مجيد سعيد410253 24بكالوريوسحاج 

ن حسن محمود519072 ي ئاوة41286السليمانيةذكربةهير 25بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردواروز سمايل محمد341395 26بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشباز صالح نادر518995 27بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشبست محمد خضن518800 28بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن حسن410618 29بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز حمد خدر205949 30بكالوريوسحاج 

داود206211  بير
ي ئاوة41286السليمانيةذكرسلمان مصطفن 31بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشبست حسن عبدهللا336215 32بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن عثمان206624 33بكالوريوسحاج 

ن409454 ي ئاوة41286السليمانيةذكربارزان حوال حسير 34بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيدي قادر حسن513517 35بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرراميار كمال اسماعيل433062 36بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةوا جالل احمد409813 37بكالوريوسحاج 

وت205962 ي ئاوة41286السليمانيةذكرجوهر احمد بير 38بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشمال نجاه قادر410003 39بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد رسول حمد342084 40بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرسامان احمد سمايل16379 41بكالوريوسحاج 

 علي برايم340894
ن ي ئاوة41286السليمانيةذكررامير 42بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشهنك رسول مصطفن410086 43بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدهللا سليمان516908 44بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد علي احمد409401 45بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفرهاد محمد رسول206281 46بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانا حسن سيوالدين16684 47بكالوريوسحاج 

ةو بابكر عبدهللا409823 ي ئاوة41286السليمانيةذكربيرسر 48بكالوريوسحاج 

ش همزة قادر205019 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهير 49بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد رسو خدر515952 50بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرلطيف رؤوف مصطفن206084 51بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانا احمد عبدهللا341702 52بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد رسول احمد336137 53بكالوريوسحاج 

ن518811 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهفال ابراهيم حسير 54بكالوريوسحاج 

ن516681 ي ئاوة41286السليمانيةذكربروا محمد حسير 55بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئةردةالن حسن شيخة518486 56بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراراز قادر عبدهللا15597 57بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررابةر زورار رسول409637 58بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجوانرو عبدهللا خدر117816 59بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد همزة قادر340885 60بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسيان هادي حمد517279 61بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردابان لطيف عبدهللا16414 62بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرداريان خدر عوال117993 63بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةكةز مولود خدر118137 64بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروان خدر عبدهللا433318 65بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنجم الدين ابوبكر محمود410614 66بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا ابوبكر علي433012 67بكالوريوسحاج 

ن بابكر205905 ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروان محمدامير 68بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزرار حمةسور رسول518822 69بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهمزة حمد احمد339412 70بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةهةند عبدهللا مراد335294 71بكالوريوسحاج 

ن118025 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةريم كمال محمدامير 72بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمريوان اسماعيل عزيز342141 73بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشهاب رحمان برايم204982 74بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةركةوت حمد علي206115 75بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهريم نادر حمد341119 76بكالوريوسحاج 

ن رسول118147 ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانا امير 77بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرلقمان عزيز محمد433288 78بكالوريوسحاج 

ن16245 ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروان محمود حسير 79بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد كاني  صديق409819 80بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران محمد احمد16443 81بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد بابكر خدر341660 82بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاسوس عمر حسن516512 83بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد احمد ويىس117965 84بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةردي احمد كريم206671 85بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا حمد وتمان518763 86بكالوريوسحاج 

ن341400 ي ئاوة41286السليمانيةذكرنةبةز عبدالرحمن حسير 87بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراكو علي ابراهيم16714 88بكالوريوسحاج 

ن17095 ي ئاوة41286السليمانيةذكرنةبةز رسول حسير 89بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول سوركان رسول118380 90بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبةند سيامند مامند205643 91بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد16327 92بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكركودة سليمان فقىمحمد16180 93بكالوريوسحاج 

ن محمد اسماعيل519222 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسير 94بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا جالل عبدهللا206854 95بكالوريوسحاج 

ن محمود410352 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحيدر حسير 96بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةفال رسول احمد341336 97بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةوةند احمد حمد410171 98بكالوريوسحاج 

ن205132  امير
ي ئاوة41286السليمانيةذكررةنج مصطفن 99بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم علي برايم341297 100بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركيالن محمد رسول340950 101بكالوريوسحاج 

ن عزيز206036 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةربةست محمدامير 102بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرروند محمد محمود519996 103بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشدار خدر علي205976 104بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوسةر سليمان صالح16672 105بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسماعيل حمد وستاعمر410192 106بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةلكةوت عثمان خضن410562 107بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرارزو كاني  صديق409649 108بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردياري بابكر علي518617 109بكالوريوسحاج 

ن15719 ي ئاوة41286السليمانيةذكربيشوا محمد حسير 110بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةمال خدر عبدهللا519242 111بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارمةند خدر حمد15694 112بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرديارى عل اسماعيل409786 113بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةمال رسول حسن409628 114بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبوار محمد ممند517373 115بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم رسو خدر205012 116بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركةنجو محمد رسول409796 117بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشهد مصطفن عبدهللا341655 118بكالوريوسحاج 

داود410219  بير
ي ئاوة41286السليمانيةذكراسماعيل مصطفن 119بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا حسن عوال341262 120بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرقادر حسن قادر205672 121بكالوريوسحاج 

ن خالد احمد205933 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحمدامير 122بكالوريوسحاج 

ن518473 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمجاهد عبدالرحمان حسير 123بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةمال حمد همزة409790 124بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهلمت عبدالواحد احمد رةش17111 125بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربةرزان مصطفن محمود117963 126بكالوريوسحاج 

ن صالح205416 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن حسير 127بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشوان جبار ففى احمد205747 128بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفرياد حمةسور ممند410226 129بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا عبدهللا سعيد433040 130بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرالفان مجيد خضن341638 131بكالوريوسحاج 

ن409452 دل حوال حسير ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 132بكالوريوسحاج 

ن341179 ي ئاوة41286السليمانيةذكرجوتيار احمد حمدامير 133بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرازاد صالح حمه117352 134بكالوريوسحاج 

ن احمد16799 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةردي ياسير 135بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسلمان خدر حسن513536 136بكالوريوسحاج 

ي16530
ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةربةست علي قرةبن 137بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربةرهم نادر محمد410067 138بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا محمود ففى رشيد341887 139بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوتا جالل مصطفن117976 140بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن رسول حمد433037 141بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبةر عبدالرحمن علي341404 142بكالوريوسحاج 

ن رسول517101 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشمال محمدامير 143بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرممند يوسف ممند15514 144بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكربهروز احمد حسن16427 145بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان علي محمود206656 146بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةروةر ستار اسماعيل342081 147بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرباوةر عثمان رسول410017 148بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرديارى قادر حمةعل519024 149بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروان رسول حمه15763 150بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي محمود علي206108 151بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرادريس ابراهيم رسول410558 152بكالوريوسحاج 

ن341861 وان خالد حسير ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 153بكالوريوسحاج 

 علي16880
وان مصطفن ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 154بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشاالو رسول عبدهللا205901 155بكالوريوسحاج 

ي خدر206393 ي ئاوة41286السليمانيةذكركامران حاج  156بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشدةر اورحمان علي341055 157بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةوةند رسول علي118143 158بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرباوةر رسو خدر118151 159بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروخ عبدهللا حمد صديق118188 160بكالوريوسحاج 

سورا علي حسن410082 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمير 161بكالوريوسحاج 

ن حمد341247 ي ئاوة41286السليمانيةذكررسول حسير 162بكالوريوسحاج 

ن335902 ي ئاوة41286السليمانيةذكركاردو محمد محمدامير 163بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن عبدالرحمن جواد206575 164بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردياري رسول عبدهللا118134 165بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعلي حمد خدر410385 166بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئةزي صابر محمد16852 167بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرخالد محمد رسول518941 168بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةركةوت صالح ابوبكر205930 169بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا410210 ي ئاوة41286السليمانيةذكركارزان محمدامير 170بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام غازي عبدالحميد205355 171بكالوريوسحاج 

ن518451 ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام محمد محمدامير 172بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشاالو حسن احمد206629 173بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد عثمان احمد341602 174بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوري قرار عبدالحميد409803 175بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا515983 ي ئاوة41286السليمانيةذكرباوه ر حسير 176بكالوريوسحاج 

ن قادر519486 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةلمةت حسير 177بكالوريوسحاج 

وت كريم410604 ن بير ي ئاوة41286السليمانيةذكربهير 178بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوبةش عثمان رسول341853 179بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسالم سمايل محمد342144 180بكالوريوسحاج 

ن احمد15869 ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد حمدامير 181بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرطاهير عثمان صالح206308 182بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارزان اسماعيل عزيز335545 183بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابراهيم احمد رسول206045 184دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرارام عبدهللا احمد16730 185دبلومحاج 

ن حمد خدر206617 ي ئاوة41286السليمانيةذكربة لير 186دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن لقمان شخصية341096 187دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرديار رسول مال15541 188دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكام علي خاله16220 189دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد دلشاد ممند117954 190دبلومحاج 

ن احمد433393 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان امير 191دبلومحاج 

ن احمد206388 ي ئاوة41286السليمانيةذكرلقمان محمدامير 192دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردلشاد خضن حسن16538 193دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز محمد محمود16856 194دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريبوار عثمان بابير341815 195دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركرمانج خضن وسو15877 196دبلومحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكردابان محمود محمد16498 197دبلومحاج 

خان مظفر مرزا341665 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمير 198دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد نارص حمد518790 199دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرادريس حسن رستم409869 200دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرديارى رسول حسن206508 201دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراكام ابراهيم وسو433386 202دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصانيع رسول عبدهللا410466 203دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنوا عمر محمود341099 204دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئةنةس علي حمد15703 205دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجاوان عبدالرحمان علي16910 206دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبداالمير حسن شيخة410109 207دبلومحاج 

 علي ابوبكر17118
ن ي ئاوة41286السليمانيةذكررافير 208دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاودين مراد عبدهللا410181 209دبلومحاج 

كو نجاه قادر15678 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 210دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردانيار رسول احمد409441 211دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررابةر رسول احمدرةش341061 212دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عزيز محمد516485 213دبلومحاج 

ن كالوي206596 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةلمةت حمدامير 214دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرداهات فرهاد علي205695 215دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربيشةوا عبدهللا رسول410165 216دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربارزان احمد ويىس340940 217دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربشدار كاكه سوره احمد118366 218دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز نجم الدين محمد15828 219دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركوران حميد مجيد433027 220دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصطفن ابراهيم رسول17065 221دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسيبور عمر احمد410175 222دبلومحاج 

زاد اسماعيل حمد118263 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 223دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررينوار احمد عبدالرحمن433030 224دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجيوار مصطفن عبدهللا409424 225دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربزدار رسول محمد15990 226دبلومحاج 

وان احمد خدر16029 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 227دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشمال عبدهللا حمد16617 228دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرجوتيار قادر رسول206493 229دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكام سليمان علي513546 230دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عصام الدين عارف409586 231دبلومحاج 

وان خدر عوال205601 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 232دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكار مصلح عبدالرحمن433064 233دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةرباز احمد رسول16931 234دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربيستون خدر حمد409543 235دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسوران ابراهيم رسول118055 236دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردانا احمد ويىس340935 237دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوكار رزكار عبدهللا410047 238دبلومحاج 

زاد عمر معروف410587 ي ئاوة41286السليمانيةذكرشير 239دبلومحاج 

وت حسن118305 ي ئاوة41286السليمانيةذكرحسن بير 240دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزيوةر بايز محمود409476 241دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن محمد433235 242دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانا محمد قادر341966 243دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراراز برايم احمد341093 244دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكو بابكر خدر117981 245دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسيامند خدر قادر16606 246دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرحمد جعفر حمد341005 247دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسليمان وسمان قادر517057 248دبلومحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرسليم اسماعيل مولود516412 249دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد قادر محمد118043 250دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد فريدون علي341857 251دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرفةرمان علي برايم410401 252دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحسن رحمن محمد342036 253دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررزكار مينة حمد335345 254دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةمال احمد مصطفن410583 255دبلومحاج 

ي16754 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهالله محمد ني  256دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشاالو نارص حمد518773 257دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربريار محمد عثمان433470 258دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكو حسن ابراهيم341083 259دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرحامد علي خدر518348 260دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزيار احمد عبدالرحمن433032 261دبلومحاج 

ن410579 ي محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حاج  262دبلومحاج 

ي409847 ي ئاوة41286السليمانيةذكريوسف قادر حاج  263دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد ابوبكر اسماعيل16353 264دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارساز عبدهللا حمدصديق16822 265إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردلوفان عبدهللا محمد341305 266إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرروين خالد حسن433351 267إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشاالو عبدهللا مصطفن205481 268إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارزان كامران احمد410555 269إعداديةحاج 

ن335995 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حسن محمدامير 270إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربروا بايز خضن206430 271إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارمند عبدالرحمن عوال409581 272إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارام برهان رضا15663 273إعداديةحاج 

ن عبدهللا206151 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان محمدامير 274إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانا نوزاد محمد15559 275إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربيشةوا لطيف برهان335286 276إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررةوا عمر رسول205510 277إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشازاد جالل احمد410119 278إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردادوةر عبدالكريم احمد518622 279إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراسماعيل صالح محمود336013 280إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردارو هادى سيدكل433299 281إعداديةحاج 

ن516674 ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةردي عبدالرحمن حسير 282إعداديةحاج 

ن409782 ن طه حمدامير ي ئاوة41286السليمانيةذكرسه فير 283إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربةهروز محمد اسماعيل519636 284إعداديةحاج 

ن اسماعيل433367 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةروةند محمدامير 285إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردةرباز عثمان محمد433156 286إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرطالب عمر محمد49592 287إعداديةحاج 

ن410256 ن محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةذكرراميار حسير 288إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروان مصطفن اسماعيل519118 289إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد ابوبكر محمود433314 290إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزينةر بشتيوان احمد336471 291إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوكار محمد خضن117968 292إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعادل محمد اسماعيل206290 293إعداديةحاج 

ي محمد205706
ي ئاوة41286السليمانيةذكريوسف قرةبن 294إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركاروخ رؤوف مصطفن206080 295إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةردي حمةسور ممند433347 296إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررابةر محمد خدر206197 297إعداديةحاج 

ن محمود409840 ي ئاوة41286السليمانيةذكرزنوير بايير 298إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربرزى ابوبكر محمد335259 299إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنوا ابوبكر علي206111 300إعداديةحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا حسن احمد205385 301إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوزين اميد عثمان16891 302إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكررامان عثمان مولود410418 303إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز شيخة قادر342053 304إعداديةحاج 

ن عبدهللا409861 ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانا حمدامير 305إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهةلمةت ابراهيم محمد206119 306إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرريزوان احمد مصطفن335912 307إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردانةر كمال شوكت519399 308إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةفةر عبدهللا ابراهيم205061 309إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربهزاد عبدالرحمن ابراهيم340906 310إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حسن احمد433117 311إعداديةحاج 

ن خدر16844 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر حمدامير 312إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربريار عثمان خالد409455 313إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصطفن محمد صالح519395 314إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاكام محمد حمزة519260 315إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرراميار حسن حمد206166 316إعداديةحاج 

ن433094 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسه ربه ست طه حمدامير 317إعداديةحاج 

ن رسو خدر118214 ي ئاوة41286السليمانيةذكربةلير 318إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزانيار خدر عزيز433399 319إعداديةحاج 

ن عبدهللا335430 ي ئاوة41286السليمانيةذكرريباز حسير 320إعداديةحاج 

ن مال15958 ي ئاوة41286السليمانيةذكرفيضاهلل حسير 321إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئارى رسول حسن206507 322إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاالن عثمان مصطفن206319 323إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراركان محمد خضن16174 324إعداديةحاج 

ن عثمان رسول516664 ي ئاوة41286السليمانيةذكربةلير 325إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد حسن قادر205676 326إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراحمد ايوب عبدهللا205664 327إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمصطفن محمد محمود433451 328إعداديةحاج 

وت205737 ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر حسن بير 329إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشمال عبدهللا شيخة409451 330إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشةمال محمد رسول206053 331إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربيشةنك عثمان همزة342178 332إعداديةحاج 

ن خدر433457 ن حسير ي ئاوة41286السليمانيةذكربةلير 333إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاريز زبير طه205755 334إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرشامل ابراهيم رسول16476 335إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعارف محمد بابير205590 336إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيوا عبدالرحمن مال409780 337إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوكار همزة صالح16722 338إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهاوبير احمد محمد410420 339إعداديةحاج 

ن محمد518949 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا محمدامير 340إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركيوان خدر عبدهللا433319 341إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرسلطان جالل علي335805 342إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكربهزاد عمر حسن433320 343إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عمر محمود17125 344إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرصالح اسماعيل محمد342096 345إعداديةحاج 

وت محمد118319 ي ئاوة41286السليمانيةذكرسةروةر بير 346إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد رحمان محمد206097 347إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهيمن محمد سعيد118274 348إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكردياري رمضان رسول342009 349إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرباوةر اسماعيل مصطفن336025 350إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكركارا خدر رسول336198 351إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرماكوك غازي عبدالحميد336237 352إعداديةحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةذكرعبدهللا سليمان حسن118210 353إعداديةحاج 

ن احمد206348 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد ياسير 354إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرنةهرو قادر حسن205683 355إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرديارى عزيز عل519166 356إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئه ره الن عباس حمد15803 357إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرهانا عمر ابراهيم336302 358إعداديةحاج 

ور ابوبكر كاكل410491 ي ئاوة41286السليمانيةذكربير 359إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاراس دلير خدر118051 360إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرزيوه ر خدر حمد118358 361إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرئاالن علي محمد341819 362إعداديةحاج 

ن عبدهللا518978 ي ئاوة41286السليمانيةذكرريكار حسير 363إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرلقمان زورار رسول206076 364بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكراكو ابراهيم وسو410091 365بكالوريوسحاج 

ن206237 ي ئاوة41286السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حسير 366بكالوريوسحاج 

وت17004 ي ئاوة41286السليمانيةذكرعمر اسماعيل بير 367دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرابوبكر يوسف احمد16394 368دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرعثمان مولود مام محمود410414 369دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةذكرمعروف صالح محمد17086 370دبلومحاج 

ن حسن336006 ي ئاوة41286السليمانيةذكرصباح حسير 371إعداديةحاج 

ن ايوب117402 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبنار حسير 1ماجستيرحاج 

ين برايم سوارة409407 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشير 2بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوالله سليمان صالح409554 3بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىحمده مجيد صالح341830 4بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىحمدية محمود ابراهيم341259 5بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشكرية عبدالرحمن محمد206894 6بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان عباس بابير16040 7بكالوريوسحاج 

ة مجيد صالح410343 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامير 8بكالوريوسحاج 

ي515946 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةيمان بايز حاج  9بكالوريوسحاج 

ن بهاءالدين كمال15949 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةرمير 10بكالوريوسحاج 

ن خدر409487 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبيخال حسير 11بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتروسكة احمد عبدالرحمن117408 12بكالوريوسحاج 

و حسن احمد117465 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 13بكالوريوسحاج 

ن206087 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجميلة ممند حمدامير 14بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجرو برهان محمد341272 15بكالوريوسحاج 

هيشوو علي عمر341358
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 16بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار كامل محمود206827 17بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشكرية عبداللة حسن206408 18بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا سليمان عبدهللا410065 19بكالوريوسحاج 

ي409794 جنار علي حاج 
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 20بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةفرين عبدالرحمن مام حسن516148 21بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا339399 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوة حسير 22بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفاطمة عبدالكريم محمود410571 23بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاسيا برايم رسول205912 24بكالوريوسحاج 

هاوراز علي عمر341682
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 25بكالوريوسحاج 

ن206899 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان عمر حسير 26بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزكار بابكر محمد410057 27بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكانياو عثمان سليم205924 28بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار اسماعيل حسن205944 29بكالوريوسحاج 

ي عبدهللا مال117510
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشيى 30بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزكار اسماعيل رسول205971 31بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاجوان عبدهللا احمد336455 32بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوة حسن احمد206674 33بكالوريوسحاج 



ن341256 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسناء عبدهللا حسير 34بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين عبدهللا محمد206013 35بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزين عبدهللا عباس118108 36بكالوريوسحاج 

ي عثمان محمود117405 جوب 
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 37بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبخشان حسن اسماعيل16288 38دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيا رشيد محمد117496 39دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمروت رسول عبدهللا342137 40دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمريم حسن احمد410114 41دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىصبيحة محمد صالح117479 42دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكولزار محمود سليم409460 43دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىعائشة محمود هومر518459 44دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكلزار سليمان صالح117844 45دبلومحاج 

ن محي الدين جميل518753 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنرمير 46دبلومحاج 

ن حمد15474 ه حسير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنظير 47دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان مال عمر117798 48دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنزيره برايم خدر117500 49دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنارنج كمال عزيز16320 50دبلومحاج 

ي516698 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكافية بايز حاج  51دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروناك خضن حمد17059 52دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكالويز معروف اسماعيل409749 53دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكلثوم محمدسور خضن206879 54دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكواللة اسماعيل ابراهيم206139 55دبلومحاج 

ن مشير حمد519983 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنةرمير 56دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلكةش مصلح عبدالرحمن410267 57دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازاوة جوهر عبدالكريم205996 58دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاواز خدر رسول341270 59دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبيكةرد برايم سليم206516 60دبلومحاج 

ن16962 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروباك حمد ووسير 61دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنيشتمان كامل محمود117560 62دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةوار خدر عمر117508 63دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنجيبة حسن احمد117566 64دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزينب حمةرشيد احمد117419 65دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاال جالل قادر117410 66دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسيوة رمضان سورة117359 67دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان يوسف رسول409808 68دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيوة سليمان بوكر206028 69دبلومحاج 

و حسن حمد342149 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 70دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسنوبر محمد محمود117937 71دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوة كاكة محمد206803 72دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار اسماعيل يونس117434 73دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكنير مامه مصطفن117407 74دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار عبدهللا شيخه341042 75دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسيواد حسن مام محمود410404 76دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمةن عبدالكريم احمد16151 77دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروخوش ابراهيم وسو206105 78دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوما جمعة حمد117546 79دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخانزاد عل عبدهللا409456 80دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىناهدة عبدهللا خدر117395 81دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكواللة محمد حسن519530 82دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةناز حمد خدر117354 83دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشيى محمد صالح205616 84دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفاطمة قادر كريم409643 85دبلومحاج 



ن حمد409450 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىقانعه وسير 86دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةوار حسن خضن206740 87دبلومحاج 

ن خدر516457 كز حسير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنير 88دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزارا بايز حمد206857 89دبلومحاج 

ن لطيف ابراهيم117985 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةفير 90دبلومحاج 

يفان اسماعيل مصطفن206754 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 91دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمهاباد عبدهللا ابراهيم519658 92إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخوناو قادر حمد117371 93إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهانا محمد صالح205632 1دكتوراهحاج 

ان عمر خضن409536 ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 2بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريناس محسن سليمان117783 3بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزيار حسن احمد205115 4بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكلينة اوات عبدهللا518894 5بكالوريوسحاج 

ن16897 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتةوار حمد ووسير 6بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمن احمد حسن335469 7بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساوين عبدالرحمن حسن410270 8بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيالن رسول عبدهللا335510 9بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوفان مراد شيخة335986 10بكالوريوسحاج 

ن206775 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىوزيره حمد حسير 11بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكويستان يوسف ممند16766 12بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار برايم وتمان15820 13بكالوريوسحاج 

ن احمد206278 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار ياسير 14بكالوريوسحاج 

ن مولود عبدهللا16082 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنرمير 15بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا رسول حسن341252 16بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساندرا محمد حسن206666 17بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان حسن برايم16457 18بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوالن محمد حسن16611 19بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان سليمان محمود206375 20بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةيمان محمد صالح341317 21بكالوريوسحاج 

نسيبة علي قادر205652
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 22بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئافيستا عل خدر341275 23بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنةمام عمر مام آغا15773 24بكالوريوسحاج 

ي ابراهيم206403 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين حاج  25بكالوريوسحاج 

ن330698 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبناز خرسو محمدامير 26بكالوريوسحاج 

ي335882 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنوا خضن حاج  27بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكولستان خدر رسول206363 28بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا عبدالرحمن مال410432 29بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخوناو محمد سمايل341708 30بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنياز عبدالرحمن محمد335379 31بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاويزان اميد مصطفن206018 32بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيدا عبدالرحمن عثمان342165 33بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسنور احمد حسن342159 34بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوردستان كمال انور410496 35بكالوريوسحاج 

روشنا بابكر علي518524
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 36بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةروش احمد حسن206625 37بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسنور سعيد سليم341224 38بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا محمد مصطفن516473 39بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزالة محمد رسول16938 40بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوناز قادر حمد205190 41بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئافان عبدالرحمن عبدهللا16837 42بكالوريوسحاج 

هللا احمد342169 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباال خير 43بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجراخان رسول حوال15563 44بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا ابراهيم عزيز15605 45بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمهناز رسول عبدهللا410453 46بكالوريوسحاج 

ن15528 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزان محمود امير 47بكالوريوسحاج 

يفان جبار عبدهللا410559 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 48بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةناز رسول عبدهللا410463 49بكالوريوسحاج 

ي طالب409484
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكنار غين 50بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئافان رسول عزيز206357 51بكالوريوسحاج 

ي ابراهيم341672 ن حاج  ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةفير 52بكالوريوسحاج 

ن410039 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز خالد حمدامير 53بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز محمد عثمان205551 54بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمريم ابراهيم ني 433106 55بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان عبدهللا محمد206043 56بكالوريوسحاج 

يف بابكر518635 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشادان شر 57بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمرواري احمد قادر16344 58بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبناز حسن برايم206425 59بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبنار محمد خدر342200 60بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوما عباس كوخةسعيد409621 61بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين عثمان همزة342114 62بكالوريوسحاج 

ن342025 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنازدار احمد محمدامير 63بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةوبو خدر صالح341694 64بكالوريوسحاج 

ن خدر15624 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباال حسير 65بكالوريوسحاج 

ن خدر محمود56195 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنرمير 66بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةيام لطيف برهان341773 67بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاجوان عل خدر341276 68بكالوريوسحاج 

ن16831 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزان حمد وسير 69بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوناز عمر ابراهيم15782 70بكالوريوسحاج 

ن410033 از خالد محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشير 71بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساكار كاني  صديق409853 72بكالوريوسحاج 

ن محمد341903 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمن حسير 73بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكويستان عبدالرحمن عوال409472 74بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكةوثةر صالح قادر206152 75بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز خدر رسول341836 76بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار محمد خضن515961 77بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفانيا خالد خدر15640 78بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوثر خدر قادر16786 79بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار اسكندر محمود205897 80بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفاطمة مامند رسول16867 81بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبروسكة ابراهيم ابوبكر341323 82بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزنة حسن شيخة410507 83بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمهاباد عبدهللا خضن517395 84بكالوريوسحاج 

ان شيخة قادر342047 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئير 85بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا اسماعيل حمةصالح341349 86بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزريان ابراهيم قادر206483 87بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباخان عل اسماعيل118374 88بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةوار نادر محمد410348 89بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزريان عثمان احمد341909 90بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةيدا حمةسور رسول516774 91بكالوريوسحاج 

يف204730 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةرى خان اسماعيل شر 92بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسةرزيان وسمان قادر206464 93بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكويستان مصطفن عبدهللا206060 94بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدنيا محمد حسن335333 95بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامينة ابوبكر اسماعيل341265 96بكالوريوسحاج 



ن كريم حمه518971 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةفير 97بكالوريوسحاج 

رازان علي صالح341611
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 98بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتريفة احمد عوال206649 99بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاسيا احمد ويىس16098 100بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان خدر حسن341375 101بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين محمد محمود340890 102بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار سوارة اسماعيل206380 103بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريناس محمود ففى رشيد205920 104بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالوين محمود احمد341071 105بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنار محمد عبدهللا336120 106بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيبا عبدهللا حسن16970 107بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىحبيبة محمد مجيد206225 108بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهرة وسطن عبدالرحمن204860 109بكالوريوسحاج 

ن صديق410202 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروخوش ياسير 110بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىداليا خرسو محمود118092 111بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةوين كمال صدر335622 112بكالوريوسحاج 

شاناز توفيق علي341063
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 113بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىقةنديل صمد احمد410374 114بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا341184 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنياز حسير 115بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبوار عبدهللا زورار341107 116بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامينه عثمان رسول341198 117بكالوريوسحاج 

ي محمد عل335820
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةشين 118بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفريدة محمد حمةسور520023 119بكالوريوسحاج 

ي حمة206353
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمةن قوربابن 120بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكافية احمد خدر16066 121بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبفرين حمد خدر410379 122بكالوريوسحاج 

وت409829 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوناز قادر بير 123بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساكار صديق محمد206478 124بكالوريوسحاج 

ن118337 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيما عبدهللا حسير 125بكالوريوسحاج 

ي342060 بنار علي حاج 
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 126بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاللة نادر عبدهللا15579 127بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزريان عبدهللا احمد341018 128بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزنة يوسف حسن15522 129بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديدةن عمر قادر16699 130بكالوريوسحاج 

وت خاله341309 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةوار بير 131بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلبند احمد محمد341152 132بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامينة محمد خدر341302 133بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا محمد صالح16664 134بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرةوين محمد محمود117940 135بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهار عل اسماعيل409459 136بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنيان خدر حسن206646 137بكالوريوسحاج 

ي عل احمد206489
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةشين 138بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالنة ابوبكر حمةسور409462 139بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيمان عمر صالح342120 140بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزنة بايز خضن206438 141بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديرين محمد ابراهيم518646 142بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىداستان خضن ممند16659 143بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار مولود رسول16776 144بكالوريوسحاج 

و نادر محمد341388 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 145بكالوريوسحاج 

و كريم خالد410324 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 146بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاواز برهان رضا15671 147بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبنار لطيف عطاءهللا519177 148بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسهيبة سليمان حمد518796 149بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبيان حمد اسماعيل205039 150بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا مجيد قادر206089 151بكالوريوسحاج 

ن205455 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنجيبة ممند حسير 152بكالوريوسحاج 

ن410301 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسنور قادر حسير 153بكالوريوسحاج 

ه محمد عوال341024 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمنير 154بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريواس محمد عزيز16224 155بكالوريوسحاج 

وت205991 ن بير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار حسير 156بكالوريوسحاج 

روزان علي برايم15893
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 157بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوبند محمد احمد206159 158بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنة جوهر عبدالرحمن116413 159بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاجوان زرار احمد410281 160بكالوريوسحاج 

ن205955 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيالن محمد امير 161بكالوريوسحاج 

ان عباس خدر341331 ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 162بكالوريوسحاج 

ن محمد341278 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاشنا محمدامير 163بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاواز عرك حمد206604 164بكالوريوسحاج 

ان علي برايم205159
ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 165بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوثر محمد رسول17103 166بكالوريوسحاج 

ن433102 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنزار عمر حمدامير 167بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةورين فارس اسماعيل519446 168بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجاليا خرسو محمود118095 169بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديدار مح الدين ابوبكر342124 170بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيبا عبدالرحمان محمد15533 171بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهةست عزيز قادر206218 172بكالوريوسحاج 

يفان مصطفن احمد16635 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 173بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا خضن340915 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشهير 174بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنوالة احمد وتمان206134 175بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكال كامران احمد410552 176بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسهام ابوبكر اسماعيل205952 177بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساوين يوسف حسن16817 178بكالوريوسحاج 

وت409443 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهار قادر بير 179بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا341163 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار حسير 180بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا مال518337 181بكالوريوسحاج 

و محمود قادر341401 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 182بكالوريوسحاج 

كةالويز علي ابراهيم206126
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 183بكالوريوسحاج 

ي335498 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية سليم حاج  184بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزاكاو عثمان قادر340922 185بكالوريوسحاج 

ن عبدهللا341991 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكويستان محمدامير 186بكالوريوسحاج 

ن صالح342000 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتافكة امير 187بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسيفر مصلح كمال16982 188بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبانو عثمان عزيز433341 189بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشانو خدر حمد206441 190بكالوريوسحاج 

ن محمد206040 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةشين محمدامير 191بكالوريوسحاج 

زينو ابوبكر علي205316
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 192بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان مراد حمد206022 193بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا مح الدين نجم206221 194بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار صالح سليمان520005 195بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان عثمان مولود409479 196بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىماردين محمد حسن205894 197بكالوريوسحاج 

نشتمان علي حسن17144
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 198بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسةروين يحير حسن16643 199بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسةروين ابراهيم محمد206123 200بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاسيا عل اسماعيل341213 201بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيانا رزكار محمد16076 202بكالوريوسحاج 

بةيان عمر علي205046
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 203بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين محمد ممند16652 204بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا عبدهللا ابوبكر341385 205بكالوريوسحاج 

ساجدة محمد علي409547
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 206بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان عبدالرحمن احمد16692 207بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنياز عثمان محمد409778 208بكالوريوسحاج 

ن16237 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتابلو عبدهللا حسير 209بكالوريوسحاج 

هللا احمد15730 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهرة خير 210بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكانياو مح الدين عزيز433575 211بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز محمد حسن16875 212بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان رسول خضن206307 213بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئافان حسن محمد16267 214بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاسيا بايز خدر410070 215بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىافان مراد شيخة335973 216بكالوريوسحاج 

مهاباد حمد علي206834
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 217بكالوريوسحاج 

و رسول خالد342173 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 218بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان محمود حسن410493 219بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاشنا محمود محمد16757 220بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبهار حسن عبدهللا433410 221بكالوريوسحاج 

ى حمةسور عزيز117519 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسي  222بكالوريوسحاج 

ن341688 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاواز ابراهيم محمدامير 223بكالوريوسحاج 

ن خدر409480 ن حسير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةهير 224بكالوريوسحاج 

يفان رسول عبدهللا410447 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 225بكالوريوسحاج 

يفان حمةصالح باهومر433115 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 226بكالوريوسحاج 

ن341930 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالفة بكر محمدامير 227بكالوريوسحاج 

شاجوان علي رسول433640
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 228بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين قادر احمد341781 229بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزينو قادر احمد517245 230بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوة هاشم طه16487 231بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزوان خالد صالح15913 232بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالنة محمد قادر341954 233بكالوريوسحاج 

فيان بايز علي206007
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 234بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين رسول عبدهللا206330 235بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهانيا قادر حمد206009 236بكالوريوسحاج 

ئامينة علي حسن409438
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 237بكالوريوسحاج 

كواللة حمة علي341576
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 238بكالوريوسحاج 

ن عزيز410187 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشكرية حسير 239بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجوان محمد عبدالرحمن519975 240بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاواز صباح خضن410549 241بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان بايز خدر206445 242بكالوريوسحاج 

و لشكر ابراهيم206708 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 243بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشارا عزيز حسن118121 244بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجرو شدار محمد342072 245بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاران صابر محمد16861 246بكالوريوسحاج 

ن518327 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكويستان عبدالرحمان حسير 247بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهيليفان جبار عبدهللا205939 248بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنيار محمد محمود410485 249بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار عبدهللا بابكر16810 250بكالوريوسحاج 

يف عزيز206391 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية شر 251بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزالة عبيد حمةسور16924 252بكالوريوسحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان بايز خضن206433 253بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسيفان مصلح كمال19610 254بكالوريوسحاج 

ن341628 ن طه حمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنةرمير 255بكالوريوسحاج 

ي رسول117978
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخانم ففى 256بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدانيا جوهر عبدالرحمن518957 257بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز حسن احمد518987 258بكالوريوسحاج 

ي341069 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين خدر حاج  259بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا خدر محمد205988 260بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروبار رسول حمه433267 261بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةريا صالح محمد518405 262بكالوريوسحاج 

زينو اورحمان علي341369
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 263بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشيى محمد بابكر518917 264بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان اميد مصطفن15452 265بكالوريوسحاج 

ن433254 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجميله ممند حسير 266بكالوريوسحاج 

ن16991 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوناز حسن حسير 267بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةيمةن عثمان همزة342110 268بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكالة خدر حمد342127 269بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكانياو ممند محمد206242 270بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفريشتة محمد خدر206181 271بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكولناز محمود ابراهيم341382 272بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزكار محمد اسماعيل206163 273بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىناسكة محمد همزة516181 274بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىحياة ابوبكر محمد206396 275بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزنة عبدهللا ابراهيم16373 276بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزين رفيق رشيد341891 277بكالوريوسحاج 

ي206455 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكشاو محمود حاج  278بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنكار جالل احمد341644 279بكالوريوسحاج 

ي206600
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريكار فاروق قوربابن 280بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلخوش ابراهيم وسو206101 281بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىافان ارام محمد409653 282بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا لطيف عمر205534 283بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسنور عثمان عزيز341085 284بكالوريوسحاج 

وت محمد433065 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباخان بير 285بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا بابكر محمد517184 286بكالوريوسحاج 

كولستان علي حسن17020
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 287بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان عزيز حمد15737 288بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروداو حسن خدر409465 289بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزاكاو كمال عبدهللا117474 290بكالوريوسحاج 

ن صابر محمد117972 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئامير 291بكالوريوسحاج 

كوجر علي برايم206207
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 292بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوزين ابوبكر صالح410214 293بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزكار محمد قادر409788 294بكالوريوسحاج 

كز رسول اسماعيل516424 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنير 295بكالوريوسحاج 

نمام علي عبدهللا409791
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 296بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزان مح الدين نجم206216 297بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزاكاو عبدالرحمن قادر410316 298بكالوريوسحاج 

ن205120 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكيابند رسول حسير 299بكالوريوسحاج 

كز علي محمد16987 نير
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 300بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاجوان رسول عمر205231 301بكالوريوسحاج 

ن410199 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار عبدهللا حمدامير 302بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوناز محمد برايم513529 303بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاالن لطيف برهان341768 304بكالوريوسحاج 



ن206700 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزريان رسول حسير 305دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيمن رسول عبدهللا409425 306دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوالن عبدهللا ظاهر409565 307دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبهار برايم سليم519515 308دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةيوةست رزكار رسول206026 309دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزريان توفيق عبدهللا342042 310دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار محمد رسول433044 311دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباوان حسن خدر335562 312دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسنور عبدالرحمن عبدهللا206422 313دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكواللة نارص رسول17139 314دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكةزى رسول عبدالرحمن335605 315دبلومحاج 

وت206743 و ظرار بير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 316دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنو حسن عبدهللا339711 317دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوجةر حسن احمد409436 318دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاجرة لطيف ابراهيم410339 319دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاال عثمان مصطفن118057 320دبلومحاج 

ن سليم341759 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيما حسير 321دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدرون عبدهللا ظاهر409568 322دبلومحاج 

ن341993 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمريةم عبدهللا حسير 323دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئارةزو مولود محمد340949 324دبلومحاج 

ي طالب409524
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا غين 325دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجاوان حسن خدر341195 326دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةناز خضن حسن340882 327دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالوين قادر خدر336428 328دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشلير ممند محمد206343 329دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان مراد شيخة341847 330دبلومحاج 

ن حمة117987 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمهاباد حسير 331دبلومحاج 

ن16296 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفيان عبدهللا حسير 332دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفاطمة همزة سليم517441 333دبلومحاج 

وت206047 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجرو غريب بير 334دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار رسول اسماعيل513541 335دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلكش حمد عوال16886 336دبلومحاج 

روزا علي ابوبكر341941
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 337دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزنه محمد رسول204946 338دبلومحاج 

ن رسول341088 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبهرة حمدامير 339دبلومحاج 

ن قادر عبدهللا206480 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةفير 340دبلومحاج 

ن206687 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين رسول حسير 341دبلومحاج 

ي340896
ن ففى ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار حسير 342دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوسةر محمد قادر518387 343دبلومحاج 

ن حسن341597 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوما حمدامير 344دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامينة قادر عبدهللا118313 345دبلومحاج 

ن عمر عبدالرحمن518416 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكشبير 346دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالفان محمد حمد433088 347دبلومحاج 

ن برايم احمد205744 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئامير 348دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازان عمر رسول341206 349دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوردستان خدر رسول410425 350دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمن عبدهللا قادر206788 351دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةيدا دارا ممند204873 352دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروخسار كمال اسماعيل409617 353دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزان خدر حسن433413 354دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمه ن احمد بايز335414 355دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا احمد مصطفن341755 356دبلومحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمن اسماعيل مولود410576 357دبلومحاج 

كةنار جنكي خدر336059
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 358دبلومحاج 

شيوةن علي محمد16138
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 359دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازان معروف صالح15747 360دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىراويز محسن ابراهيم342090 361دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين محمد احمد206200 362دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنو عبدهللا محمد410312 363دبلومحاج 

ن حمةصالح باهومر518933 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةفير 364دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهرة عمر محمد335521 365دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدريا ابوبكر حمةعل433137 366دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا خدر عوال204916 367دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمن خدر عوال118001 368دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىناسكة احمد رسول206496 369دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةخشان احمد عبدهللا205742 370دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار رسول عبدالصمد15973 371دبلومحاج 

ي خدر433166 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبياد حاج  372دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين خدر عبدهللا410470 373دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفريشتة ابراهيم محمد409422 374دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبزار عبدهللا زورار516967 375دبلومحاج 

وت410104 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنياز طالب بير 376دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكلثوم ممند محمود433078 377دبلومحاج 

ن519061 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامينة كمال محمدامير 378دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان مراد رسول410284 379دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكواللة حسن احمد206801 380دبلومحاج 

كز حسن محمد517042 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنير 381دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكازان عزيز محمد410054 382دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةيان حمد صالح118163 383دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسمية محمد وتمان341327 384دبلومحاج 

بةرزين جبار علي519472
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 385دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنزار قادر محمد15842 386دبلومحاج 

ن برايم رسول409411 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهيلير 387دبلومحاج 

ين محمود عبدهللا409477 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشير 388دبلومحاج 

ان كاروان محمد433474 ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكير 389دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمهابات عمر محمد19734 390دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريناس برهان احمد205124 391دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلزين مصطفن رسول206004 392دبلومحاج 

 علي206690
ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنجيبه ياسير 393دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزنة حمد محمود341961 394دبلومحاج 

ن رسول335535 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتوبا حمدامير 395دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزيبةند رزكار محمود341616 396دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةزين خرسو محمد117894 397دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةروين لقمان عبدالرحمن410288 398دبلومحاج 

و رسول قادر517050 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 399دبلومحاج 

ن409529 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشلير خالد محمدامير 400دبلومحاج 

مريم علي خدر16737
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 401دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئارةزوو برهان رضا16254 402دبلومحاج 

ن206639 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهار بايز حسير 403دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوزان خرسو محمد433074 404دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا خدر205710 405دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبيخال رشيد محمدصالح206588 406دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديمن خالد عزيز118046 407دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكابان محمود مامند341145 408دبلومحاج 



بنار علي احمد433261
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 409دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةيدا رسول احمد433442 410دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرةوشت كمال برايم433016 411دبلومحاج 

ن16994  حسير
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسةيران مصطفن 412دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىلةنيا هادى سيدكل410012 413دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهار نارص حمد518780 414دبلومحاج 

ن409433 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةناز ابراهيم محمدامير 415دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىداديار عبدهللا مراد341217 416دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوهام خدر حسن410509 417دبلومحاج 

ن سوارة15837 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوجر امير 418دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنةواس خدر قادر118194 419دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزهالت محمد قادر433123 420دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبختةوةر عمر عبدهللا17040 421دبلومحاج 

ن رسول335845 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجوانة حمدامير 422دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىميهربان عبدالرحمن سعيد117973 423دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوبو رسول محمد206417 424دبلومحاج 

ن341977 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتابان عثمان حمةامير 425دبلومحاج 

ن بابكر206174 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشنا حسير 426دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا ابراهيم رسول335326 427دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين شيخة حسن341379 428دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيمن برايم محمود15710 429دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيفان عبدهللا برايم206662 430دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوخان خدر حمد342003 431دبلومحاج 

ي16588
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهيشو ايوب ففى 432دبلومحاج 

و احمد برايم206658 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 433دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخديجة مولود محمد206791 434دبلومحاج 

بيكرد علي حسن17153
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 435دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمريم محمود ابراهيم117924 436دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكشاو عثمان احمد341944 437دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىيادكار عزيز محمد409574 438دبلومحاج 

ن صديق518504 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاسية ياسير 439دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين خدر عبدهللا117355 440دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبروين مولود عبدهللا16093 441دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزاكاو حسن احمد519386 442دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريزين احمد مصطفن341870 443دبلومحاج 

وت410501 ن بير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىراويز حسير 444دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبخشان حسن حمةسعيد410260 445دبلومحاج 

داود118289 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزان محمد بير 446دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكانياو عثمان سليمان206032 447دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوين ستار اسماعيل335445 448دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوكار رسول احمد433069 449دبلومحاج 

ن محمد16468 ان امير ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 450دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز عمر رسول341985 451دبلومحاج 

وت341607 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىداستان طالب بير 452دبلومحاج 

ان محمد سعيد15461 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 453دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةيوةند برايم بايز410101 454دبلومحاج 

ن341110 ي محمود محمدامير
ن ففى ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةهير 455دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديرين محمد حسن341101 456دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشازةمان محمد محمود118085 457دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشلير خضن محمود410161 458دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية محمد حسن410329 459دبلومحاج 

قيغان حمد علي204973
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 460دبلومحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازان عبدهللا بابكر16627 461دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجراخان رسول خدر206189 462دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهرة احمد حمد16335 463دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمحسوم حمد حسن206699 464دبلومحاج 

ي عثمان117866 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاللة حح  465دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنو عبدول مامه516055 466دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروبةند رسول برايم341876 467دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبوكان رسول حمد341016 468دبلومحاج 

وت409417 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديالن طالب بير 469دبلومحاج 

ن516996 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا محمد محمدامير 470دبلومحاج 

ي محمد ابراهيم519644
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةشين 471دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديدار رزكار محمود409464 472دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساوين عمر سيدكول341642 473دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساكار عبدالرحمن حسن410276 474دبلومحاج 

ي محمود ممند341139 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 475دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزهورة عزيز احمد15599 476دبلومحاج 

ي محمد341078
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنسيبة قربن 477دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالفان عبدهللا محمد206000 478دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكازيوة كمال حاج 206734 479دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىمهربان حميد مجيد433108 480دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشكار بابكر زورار206582 481دبلومحاج 

وت حسن206652 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنزيرة بير 482دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكاوين قادر خدر336379 483دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبنار مولود رسول16790 484دبلومحاج 

ن ويىس433131 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوثر حسير 485دبلومحاج 

ن16974 شنو علي حسير
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 486دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىديدار مولود رسول16779 487دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاجر رسول احمد433445 488دبلومحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىريناز رسول عبدهللا410458 489دبلومحاج 

ن احمد206512 كز حمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنير 490دبلومحاج 

ي عبيد حمةسور206025
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاشيى 491دبلومحاج 

ن16306 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاورنك ظاهر حسير 492دبلومحاج 

ان حويز حمة204939 ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 493إعداديةحاج 

نيشتمان ابوبكر حمة علي117975
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 494إعداديةحاج 

ن433403 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباريزة خدر حمدامير 495إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدانيا خرسو محمود118089 496إعداديةحاج 

ن118297 ن محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىايمان حسير 497إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاجوان حسن احمد433035 498إعداديةحاج 

از اسماعيل محمد206334 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشير 499إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىاسماعة رسول عبدهللا205065 500إعداديةحاج 

ن احمد433042 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوناز حسير 501إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتةوار عمر زين الدين204913 502إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية صالح نادر518909 503إعداديةحاج 

باخان علي ففى340901
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 504إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةزين لشكر صالح118130 505إعداديةحاج 

ي نارص رسول117957
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشيى 506إعداديةحاج 

كولستان جبار علي118234
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 507إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيابان عبدهللا احمد205301 508إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساكار خدر برايم118034 509إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنوزان فريدون محمد206728 510إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهوار طاهر رفيق206634 511إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفريشتة اميد عبيد433059 512إعداديةحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتروسكة مصطفن ابراهيم433455 513إعداديةحاج 

ن341364 ان ابراهيم محمدامير ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 514إعداديةحاج 

ي336037
ن ففى ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساية حسير 515إعداديةحاج 

باخان جالل علي206324
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 516إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشناو عبدالرحمن ابوبكر17008 517إعداديةحاج 

ن433406 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةناز محمد حسير 518إعداديةحاج 

ن519283 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزين خالد محمدامير 519إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئافان رسول خدر206185 520إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسيفان فرياد احمد335720 521إعداديةحاج 

ن ابراهيم ني 433113 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرنكير 522إعداديةحاج 

ن336075 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسيما طالب حمةامير 523إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزيوةن قادر عوال409605 524إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنو محمد رسول205711 525إعداديةحاج 

ن205450 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيلةر ممند حسير 526إعداديةحاج 

ن عبدهللا335405 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةوكار حسير 527إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزيوان محمود مصطفن205574 528إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبه يمان فاروق عبدهللا206067 529إعداديةحاج 

ن كالوي118221 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين حمدامير 530إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيا عثمان محمود519459 531إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروخوش عمر علي206384 532إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخان ابوبكر حميد205702 533إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباوان جواد مصطفن205749 534إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباوان عمر حيدر205165 535إعداديةحاج 

ن عبدهللا205203 يفان محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 536إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالنة محمد ابراهيم409600 537إعداديةحاج 

ي433082 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوردستان قادر حاج  538إعداديةحاج 

ن341736 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوة لطيف حسير 539إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىافان رسول احمد520015 540إعداديةحاج 

ي قادر433382 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازكار حاج  541إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوفند رزكار اسماعيل433305 542إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةاللة حسن احمد15546 543إعداديةحاج 

ن341312 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسافان محمد محمدامير 544إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيالن فرياد احمد336019 545إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزيار سليمان خضن519967 546إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكةنار مح الدين عزيز433377 547إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا ابراهيم117749 548إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوما خرسو محمد205526 549إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا صالح نادر341579 550إعداديةحاج 

سمية اسماعيل علي205584
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 551إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوما لطيف ابراهيم205341 552إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيما عزيز حسن118203 553إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان قادر احمد341972 554إعداديةحاج 

ي118155 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزينو حسن حاج  555إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسةهةند عمر عزيز409800 556إعداديةحاج 

ن ادريس يح118087 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكةشبير 557إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفاطمة احمد احمد433408 558إعداديةحاج 

جراخان فريدون علي341938
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 559إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسمية نزاد رمضان206297 560إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا محمد حسن335368 561إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزي عبدهللا مامند335435 562إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشادى عبدالواحيد رسول433144 563إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزيتون برايم حمد205475 564إعداديةحاج 



فان محمود مصطفن205235 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئير 565إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفيان توفيق عبدهللا206293 566إعداديةحاج 

ن433370 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوشت محمد حسير 567إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكانياو يوسف حسن118207 568إعداديةحاج 

 علي205140
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجوانة مصطفن 569إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزاكاو عبدالرحمن محمود205994 570إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشلير عباس عبدهللا341651 571إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجنار محمد برايم433360 572إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنو صباح احمد205566 573إعداديةحاج 

ن قادر433415 ان حسير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسير 574إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنو محمد برايم433407 575إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكوزين رسول احمدرةش335309 576إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيدا رشيد عزيز341161 577إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجرا قادر حمد410248 578إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنوال مح الدين نجم205734 579إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبهرة عبدهللا ابراهيم118013 580إعداديةحاج 

ي عدنان عمر118114
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشيى 581إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيدا محمد صالح118173 582إعداديةحاج 

ن341074 ة حمد حسير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىامير 583إعداديةحاج 

ن مصلح عبدالرحمن206693 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلبير 584إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجاوةروان عبدهللا احمد335279 585إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىيادكار عمر عزيز336288 586إعداديةحاج 

وت410497 ن بير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرهيلة حسير 587إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجهان محمد عبدالرحمن206093 588إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدرياز محسن سليمان117787 589إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشنا كاكةسوره احمد118371 590إعداديةحاج 

ن محمد احمد409526 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىافير 591إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةسوز محمد رسول206640 592إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنهايت ستار قادر433213 593إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالفان محمد وتمان339435 594إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيبا عزيز حسن206760 595إعداديةحاج 

بوكان حمد علي117858
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 596إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىلينا احمد حسن335454 597إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيدا عبداللة حسن433279 598إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىالنة رزكار محمود335857 599إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىرازان عثمان احمد341933 600إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكةشاو جالل عبدالجبار335387 601إعداديةحاج 

ن حسن205703 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية حمدامير 602إعداديةحاج 

ن519962 ن خالد محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكةشبير 603إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاسيا حمةسور ممند410230 604إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيهان نادر محمود15550 605إعداديةحاج 

ن118332 شانو علي حسير
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 606إعداديةحاج 

ن خدر117969 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاناز حسير 607إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكيابند سعدى حسن205751 608إعداديةحاج 

 فريدون علي341745
ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهيلير 609إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئوسكار رزكار عبدهللا433043 610إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةوين محمود احمد433325 611إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهونيا ابوبكر عبدهللا16762 612إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا عبدالرحمن حسن433339 613إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسوزان فاروق عبدهللا206071 614إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةزين قادر عبدهللا15486 615إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشانياز عبدالرحمن محمد433322 616إعداديةحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزةنوير محمد برايم117950 617إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوة محمود اسماعيل433093 618إعداديةحاج 

يف433436 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسارا رسول شر 619إعداديةحاج 

داود433343  بير
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىليل مصطفن 620إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدلسوز خدر رسول336463 621إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجيانة عبدهللا احمد205276 622إعداديةحاج 

ان محمد صالح335757 ن ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 623إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنيار خليل احمد433169 624إعداديةحاج 

ي علي قادر205006 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبير 625إعداديةحاج 

زةنكار رسول علي118227
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 626إعداديةحاج 

كز عمر محمود516467 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنير 627إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىخةالت محمد سعيد117747 628إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشوكار حسن عبدالرحمان336253 629إعداديةحاج 

ي117383 ان كمال حاج  ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهير 630إعداديةحاج 

ن عبدالباسط جالل335419 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكشبير 631إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيبا خدر جعفر206339 632إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنةوار حسن خضن205225 633إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيما اوميد عبيد409550 634إعداديةحاج 

وت محمد118327 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروزكار بير 635إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية عل اسماعيل335595 636إعداديةحاج 

وت519426 ن بير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهيفان حمدامير 637إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهانا عثمان حمةسور342087 638إعداديةحاج 

ن بابكر205928 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشنيار محمدامير 639إعداديةحاج 

شيفان علي حسن17014
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 640إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوسةر عبدهللا حمد صديق17073 641إعداديةحاج 

ن رسول205657 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشونم حسير 642إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسومية رسول احمد433424 643إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاسكه محمد حمزة516166 644إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاشنا ارسالن كمال205515 645إعداديةحاج 

ن محمد رسول206171 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىافير 646إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهاوزين خدر حاج 339713 647إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىتارا لطيف عطاءهللا335783 648إعداديةحاج 

وت409593 كز قادر بير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنير 649إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشادان احمد عباس118018 650إعداديةحاج 

ي ظاهر زنوير433147
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةشين 651إعداديةحاج 

ن16282  حسير
ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشيفان مصطفن 652إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئاويزان رمضان رسول342100 653إعداديةحاج 

ن204905 ن محمدامير ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشةيما حسير 654إعداديةحاج 

ن433374 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةسوز محمد حسير 655إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةهشت صالح محمد206251 656إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىكانياو رسول وسو206449 657إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبةناز عثمان محمد433464 658إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشارا لطيف عطاءهللا519200 659إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىئةوين قادر عبدهللا15508 660إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىزالة خدر محمود205197 661إعداديةحاج 

كويستان علي ابراهيم205735
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 662إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةورين جليل محمد410305 663إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىساوين لطيف عمر205503 664إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىهةوار جوهر عبدالكريم336185 665إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفرميسك جمال ابراهيم433401 666إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنمام ابراهيم عبدهللا342020 667إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىروشنا محمد عوال335267 668إعداديةحاج 



ي ئاوة41286السليمانيةأنيىبفرين عمر ابوبكر341988 669إعداديةحاج 

كلينة علي احمد206144
ي ئاوة41286السليمانيةأنيى 670إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدريا عبدالرحمن محمد117958 671إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىسازان بايز خدر205076 672إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىدةريا محمد حسن335866 673إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشاكار رحمان برايم204898 674إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىشونم رسول عبدهللا335940 675إعداديةحاج 

يف محمد336045 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفريشتة شر 676إعداديةحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىباال عبدهللا زورار410296 677إعداديةحاج 

ن صالح433294 ي ئاوة41286السليمانيةأنيىنيكا امير 678بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىفاطمة خدر رسول341291 679بكالوريوسحاج 

ي ئاوة41286السليمانيةأنيىجرو عبدهللا علي341897 680بكالوريوسحاج 

ن بايز504374 1ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبوار حمدامير

2ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرزيرةك رسول سعيد191397

3ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرطيب شمس الدين عبدالصمد191409

4ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكركريم صالح مصطفن25780

5ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد اسماعيل حمد29010

ن407079 6ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار خضن محمدامير

7ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرباز برايم خدر191441

ن رحمن عزيز457560 8ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرحسير

ن192866 9ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرصباح مح الدين امير

10ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا محسن احمد504234

11ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاودير شدار عبدالرحمن407405

ي192465  ني 
12ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاوات حسن ففى

ن يابه28992 13بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزياد حسير

14بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر حمد عمر191636

15بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد خضن حمد192329

16بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةربةست سليم محمد192519

17بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررسول عبدهللا رسول139935

18بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا عمر فرخة407208

19بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعلي عثمان حسن31811

20بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرازاد رسول احمد24725

21بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردلشاد محمدعل عبداللة28733

22بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد مولود حمد407242

23بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر رسول داود188988

ي موس خضن407522
24بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم ففى

ن حسن280911 25بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعلي حسير

ي عبدهللا رسول191385 26بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرني 

27بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا هاشم محمد26068

28بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسعدون ابوبكر احمد191531

ن191392 29بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد الياس محمدامير

وت188840 30بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركامران عبدهللا بير

31بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررابةر محمود رشيد24564

32بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرجبار عبدالصمد محمد28936

33بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصلح عيىس محمد192988

34بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصطفن احمد حكيم25688

35بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعباس بابكر مينة140134

36بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراحمد حسن عبدهللا407250

37بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركارزان رسول محمد29000

38بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمجيد خضن ممند27917

39بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعثمان عبدالرحمن رفيق140069

ي سليمان28953 40بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان حاج 



يف رسول29347 41بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزرار شر

42بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرابوبكر خدر شيخه27877

43بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئه لوه ند علي محمود192678

44بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد طه ابراهيم69394

45بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخدر عوال خدر192364

46بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراميد محمود فتاح189131

47بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمشير ني  حمد278114

48بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن عثمان حسن28087

49بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربختيار خالد احمد31952

50بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسالم رسول حسن188661

51بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراوميد توفيق حسن192541

وان احمد علي457543 52بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسير

53بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرجالل فتاح احمد407355

54بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهندرين سليمان مصطفن189277

زا32016 55بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرروند عبدالكريم مير

56بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرحسن حميد محمود25197

وت عبدهللا139216 57بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار بير

58بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرموس محمود موس408510

59بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهزار محمود رسول279464

60بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم محمود28848

ي محمد142544
61بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعزيز ابوبكر ففى

اغا191401 ن عبدالرحمن خضن 62بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبير

63بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخضن رسول ابراهيم278871

64بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةركةوت عبدالكريم قادر192630

65بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهمزه رسول ابراهيم139274

66بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررمضان احمد قادر31892

67بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد احمد حكيم28867

ن مصطفن25341 68بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرازاد حسير

69بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئوميد محمدزيرو حسن31905

70بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشمال محمد حسن139966

71بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنةبةز رسول حمد195140

72بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد سليم احمد192538

73بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخوشناو احمد مصطفن22237

ي عبدهللا408281 74بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا حاج 

75بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن حاج  سيد جنيد192916

76بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةردار عبدالرحمن ابراهيم29351

77بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربهاءالدين بايز مصطفن191519

78بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهوزان عبدالكريم حمة188639

ن139909 79بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد عزيز حمدامير

80بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن عبدهللا محمد192595

81بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسامان رسول خدر407357

82بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةرهةم رسول عبدهللا189033

83بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرطيب محمد محمود29141

84بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرساالر عبدالرحمن ابراهيم141636

وان محمد حسن192744 85بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسير

86بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخدر برايم خضن534621

ن سعيد188648 87بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربة شدار حمدامير

88بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرابوبكر محمود سليمان188862

89بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم سعيد قادر29086

90بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئوميد محمود محمد189273

ن192544 وت حمدامير 91بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراوميد بير

كو خالد مصطفن141980 92بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير



93بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاوه مقداد محمدمصطفن29068

94بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسامان عبدالرحمن ابراهيم192320

95بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا محمدصالح حسن140117

96بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرحيدر عبدهللا يونس457807

97بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمسعود رسول مصطفن280741

98بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركمال محمد احمد407383

99بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرجعفر عثمان حسن28788

100بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرره وند صديق عبدهللا192292

ن28898 101بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان توفيق حسير

وت25185 102بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا بايز بير

103بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصطفن ظاهر اسماعيل29330

كو عثمان188969 ن شير 104بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربه لير

105بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةلمت خضن رسول456761

ن عبدهللا وسمان24554 106بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةلير

وان احمد حكيم29115 107بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسير

108بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرقادر اسماعيل ابراهيم188736

109بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركارزان خدر اسماعيل140031

110بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاوات احمد سعيد28909

111بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد حويز محمود28919

112بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا ابوبكر حمد139313

113بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرهةنك عبدهللا عثمان26365

114بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرانور محمد ابراهيم31911

وت حسن140044 115بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد بير

116بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاكو عبدالرحمن عبدهللا28800

117بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراراس احمد عثمان31943

ن278467 118بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاورى ظاهير حمدامير

ن192537 119بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن الياس محمدامير

زاد عبدالكريم قادر457620 120بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

121بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر سعيد الياس189107

122بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران عبدهللا رسول188641

123بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكريوسف عمر واحد335640

124بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةريم حمةعزيز رسول407335

125بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار احمد قادر140062

126بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد رسول مصطفن31986

127بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربختيار لطيف رسول407227

128بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنزار احمد عبدهللا24578

ن192789 129بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئازاد الياس محمدامير

130بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن عمر احمد407204

131بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزرار ابراهيم حسن192350

132بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار معروف اسماعيل28832

133بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد مصطفن ابراهيم28806

ن188605 134بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئه زين ئازاد محمدامير

135بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئازاد علي محمود189153

136بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرباز عبدهللا محمد31939

137بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد همزه بابير142527

138بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرديدار عثمان محمد188809

139بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةردى عمر رشيد22399

140بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرهةد عبدهللا حمة192892

زاد حسن همزة407211 141بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

142بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرباور محمود محمد407323

143بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد قادر حمه رش191555

144بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارام عبدهللا احمد192733



145بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربارزان خدر اسماعيل192244

ن191454 146بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوكار ظاهير حمدامير

147بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنةبةرد طالب عل192970

148بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرلقمان رسول مصطفن139858

149بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرحامد خدر احمد191460

150بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيشةوا عثمان قادر192341

151بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنوزاد بكر نارص139884

ن سعيد192614 152بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشةمال حمدامير

153بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئازاد احمد خدر29190

154بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنةبةز عبدهللا خضن280902

ن280894 155بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسه هه ند عبدهللا محمدامير

ي189088
ى
156بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا محمد عبدالباق

157بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررةوشت رسول محمد280917

158بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرصديق محمود محمد29166

ن صادق407342 159بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوكار حمدامير

160بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاكام قادر حمد22388

ن صالح280673 161بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربارزان حمدامير

162بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدالرحمن حسن غفور407135

ن عمر محمد188864 163بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرربير

164بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرداستان علي عبدهللا407054

ن408275 165بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربروا عثمان حسير

166بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوكار عبدالكريم رسول189165

ن محمد192277 167بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرباز محمدامير

168بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان عمر احمد29148

ن ابراهيم29241 169بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا محمدامير

ن504215 170بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرايوب الياس محمدامير

171بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرفرمان عمر اسماعيل407496

172بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسامان حمةعل عيىس142597

173بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاكار مصطفن رسول28858

174بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربارزان عبدهللا صالح192502

ن415186 175بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهداية عبدهللا حمدامير

ؤت188983 176بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردارا بايز بير

177بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسالم حمه عبدهللا504212

178بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا خدر رسول192347

ن407389 179بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشهد رسول حمدامير

180بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصدق عثمان احمد407435

ن احمد189269 181بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركارزان حسير

182بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاالو مقداد عزيز192316

183بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةرزان مقداد محمد مصطفن191599

ي192298 184بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن علي حاج 

185بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيدي سعيد عزيز408858

186بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراسماعيل محمد عبدهللا191678

ن كوثر احمد188763 187بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةلير

188بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةنكةر محمد صديق28778

وت احمد192524 189دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيدي بير

190دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزمناكو حسن خضن139981

وت31933 ن ظاهر بير 191دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرحمدامير

ي236110 192دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا رسول ني 

193دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعباس رسول صالح189125

194دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن رسول حسن191529

ن خالد26327 195دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدالباسط حمدامير

ن139202 196دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرنارص محمد امير



ن192270 ن حسير 197دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر حمةامير

198دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرازى عبدالرزاق محمد457363

199دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرامانج حسن حمد192992

200دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم صالح محمد32028

وت حسن28074 201دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمولود بير

202دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركريم عبدهللا سليمان24862

ن29285 كو علي حسير 203دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

204دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرحمةعلي محمد احمد140074

205دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمسعود احمد محمد22266

206دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر سعيد قادر24661

ن قادر504216 207دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد حسير

ن189013 208دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاوات محمد حسير

209دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجالل رسول فتح هللا188533

ن25819 210دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد حسن مالشيخ حسير

ن26050 211دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر حزار محمدامير

212دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرصباح محمد مصطفن140050

213دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد احمد محمد189041

214دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربرايم خدر برايم22418

 علي25706
ن 215دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرقادر حمدامير

216دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر حمة سليمان24081

ن31888 ن حسير 217دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد حمدامير

218دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرتوانا نوري حمةسعيد27938

219دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكريعقوب علي عبدهللا31984

220دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكررسول محمد علي29340

221دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسعيد قادر كاكو188853

222دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشازاد عارف محمد141431

223دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن هاشم محمد29251

224دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجمال عبدهللا عزيز192268

ن اسماعيل189071 225دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركامران محمدامير

226دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان محمد حسن280478

 سليم جوامير139823
227دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصطفن

228دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر حسن عزيز32033

229دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراحمد حمةعزيز عبدهللا407281

وت141533 230دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربةختيار قادر بير

231دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربختيار عبدالكريم رسول31969

وت24752 232دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانيار سليمان بير

233دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربيساران كامل احمد191670

234دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد عزيز احمد139158

235دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرارسالن ابوبكر صالح407310

ن28665 236دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربالل عبدهللا محمدامير

237دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصطفن احمد حمةصالح408790

238دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةريم وسو عبدان121158

239دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرنضهللا حمد علي192490

240دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرطه مصطفن حمد278657

وت192983 241دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران قادر بير

ن مصطفن احمد32020 242دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرياسير

243دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراسعد احمد فتاح192301

244دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاخةوان عثمان وسو192321

245دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئامانج محمد مصطفن29174

246دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارام لطيف حسن416597

يف حاج 192721 247دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرلقمان حمةشر

وت عبدهللا141623 248دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرادريس بير



249دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عثمان خضن31995

250دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعلي محمد عل192720

251دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراوات احمد خدر188519

252دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا عبدالرحمن علي189043

253دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرنزار مصطفن كاكةرش408871

254دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار حسن عبدهللا139838

ن احمد28599 255دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرنةوزاد امير

256دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرفريدون محمد رسول28719

257دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرخالد حمةصالح عبدهللا407068

258دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجالل سليم محمد29101

259دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم قادر حمه رش457628

260دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرقاره مان حمه مصطفن رسول31929

ن حمه28826 261دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد حسير

262دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد محمد حسن141613

263دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا ابراهيم قادر188977

ن عبدهللا29269 264دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجبار حسير

265دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاسو حسن خضن457908

266دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشةمال خدر احمد192360

267دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرحيدر محمد محمد139267

268دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد ابراهيم خدر31946

ن192295 269دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربةختيار حزار محمدامير

270دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان سليمان مصطفن191404

وان احمد عبدهللا408313 271دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسير

272دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرنةوروز حمد رسول192338

273دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرساوين شوك حويز192603

274دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرصباح حمد عمر139833

ي189051
وت ففى 275دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاالو بير

ن145814 276دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرنزار خالد حمدامير

277دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربيستون عبدهللا احمد189047

زاد سعيد علي188997 278دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

279دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةيوان احمد محمود29049

280دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسعدون محمود مصطفن29359

281دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرفرهاد سعيد علي24969

وت192548 282دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشمال علي بير

283دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد ابراهيم25028

284دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرتوانا حمد قادر552694

285دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربةختيار عوال عبدالرحمن189195

ي حسن188980 286دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشورش حاج 

287دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا حسن رسول192282

288دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانا اسماعيل طه192640

289دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراكو علي عبدهللا22281

290دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد اسماعيل معروف407071

291دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيدي محمد ابراهيم544994

292دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر خدر احمد29180

293دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريباز احمد ابراهيم141383

294دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرصديق صالح عبدهللا142563

295دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد انور رسول407509

وت192263 296دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر محمود بير

ن احمد191662 297دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريباز حسير

298دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر محمود عبدهللا28523

299دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانا رسول معروف28913

300دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربختيار محمد عزيز280920



301دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرفرمان سعدون اسماعيل29078

302دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربارزان بايز مصطفن139283

303دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشدار وسو سليمان141511

ي وسو28862 304دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن ني 

305دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا رسول ابوبكر191610

ا جالل حميد192303 ن 306دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهير

307دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراكار مصطفن رسول139954

308دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعلي عبدهللا علي141774

309دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجوتيار رسول حمة28840

310دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوار احمد عبدهللا25327

311دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعثمان حمه صالح مصطفن192853

ن خدر احمد192395 312دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبير

313دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكردلير رسول حمه407367

314دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركردار طالب عل504229

ن مصطفن192381 315دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربةهزاد حسير

316دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارام محمود عمر504247

317دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربروا مولود محمد191686

318دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا صديق مصطفن407182

319دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجيكر حسن محمد189229

320دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركارمةند رسول محمد192246

321دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكررينوار خالد يوسف188733

322دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرقادر حمد قادر192679

323دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكردابان محمد حسن24618

ن408527 324دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرابوبكر علي حسير

325دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركارمند حمه صالح محمود192562

326إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان هاشم محمد192978

327إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمصطفن عبدهللا احمد24904

328إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعثمان خدر حويز140107

329إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرجمال عبدهللا حسن192923

ي طه اسماعيل24549
ى
330إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشوق

331إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم عزيز عبدهللا31919

ن192810  حسير
332إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررسول ففى مصطفن

ن قادر طه278290 333إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرحسير

ي بابكر عبدهللا280863
ن
334إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرازاد صوق

335إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرلقمان بابكر قادر22294

336إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرابوبكر رسول رشيد188625

337إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكراحمد محمد حسن278589

ن صادق27856 338إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرقادر حمدامير

339إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرخضن مولود خضن24056

ن280972 340إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حسير

ن محمد عوال191501 341إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرحسير

342إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربة شارة ت علي اسماعيل29319

ن مصطفن192974 343إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاوات كاكةامير

يف407172 344إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرقادر احمد شر

كو سعيد192716 345إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشكار شير

1ماجستير1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران جالل قادر28028

2بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوري ساالر محمد188816

3بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريزمان عثمان محمد188803

4بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانيار محمود محمد188690

ن407482 5بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرتوانا سليمان محمدامير

6بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهوكر كمال احمد407241

7بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبوار خدر احمد192824



ار شيخه280586 8بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن رصن

9بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوكار علي محمد188981

10بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران سعيد عبدهللا141938

11بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةردى خضن عمر418607

12بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررفتار محسن عثمان407501

ن189140 13بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا محمد محمدامير

14بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراراس نارص قادر280936

يف407449 وان زياد شر 15بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

ن188945 16بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاالو احمد حسير

17بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرباال عمر محمد407369

18بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيشةوا قادر حمة192571

19بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريكةوت خضن رسول188846

20بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةلبةست رسول حسن279498

ن31767 21بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرفةرمان رسول محمدامير

و حسن ففى اسماعيل189111 22بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيرسر

23بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراكار حمة خضن407532

ي280600 24بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد صابر حاج 

25بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركامه ران احمد عبدهللا188858

26بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرروزكار عبدالرحمن احمد188962

27بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرجواس علي مصطفن280992

28بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةلويست محمد رسول188667

29بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوتا محمد عبدهللا188508

30بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراحمد محمد سعيد504271

31بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيستون كريم عل189105

32بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنةوزاد رسول محمد457915

 علي28574
ن 33بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاالو ياسير

ن188740 34بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرباوةر بابكر كوخاامير

35بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراري عبدهللا حمد189190

36بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهانا رسول حمد456814

37بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرديار ابوبكر محمدصالح407304

38بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروخ خدر مام كاك407459

39بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرراويز كوثر احمد407287

40بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشادى حامد صديق192738

ن188909 ي حمدامير
ن
41بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمةريوان محمد صوق

42بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربارزان محمد قادر544968

43بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرراميار موس عبدهللا138950

44بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيشةوا اكرم واحد407122

45بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا عمر احمد504275

و عمر شيخه24036 46بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيرسر

47بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركامران محمد وسمان407247

48بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةزار رزكار ابوبكر407149

ن محمود31757 49بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركارمند حمدامير

ن545003 50بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرطه ابراهيم حمدامير

51بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرنوزاد عبدهللا حمد191561

52بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرطاهر شمس الدين عبدالصمد188883

53بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربارزان محمد رسول407159

ن189124 وان قادر حمدامير 54بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسير

55بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررةوند عارف محمود457050

56بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم ابوبكر محمد31829

57بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد ابراهيم رسول31821

58بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرناصح حمد عوال407528

59بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروخ حاج  احمد188847



60بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةيوةند عمر عبدهللا22382

ن حمه22373 61بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا حسير

62بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركمال سليمان علي31802

63بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريباز خدر احمد138919

64بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران مينه ماموسو188704

ي188917 وان محمود حاج  65بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسير

هللا عبدهللا ممند504249 66بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرخير

67بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد علي عزيز188807

68بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارام علي عبدهللا192379

ن احمد عبدهللا408690 69بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةهير

70بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاالو عارف رسول189106

71بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم رمضان عبدهللا504377

72بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبوار ابراهيم حسن280691

73بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراسماعيل رمضان عبدهللا504375

74بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرحسن محمد عبدهللا189120

75بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيدي علي ابراهيم418399

76بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعثمان عمر عثمان25795

77بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشكار رفيق حمد280641

78بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشايةن محمد رحمن22310

79بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوكار رسول حمد191371

زاد خدر حيدر138939 80بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

81بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن عبدالرحمن189236

ان حاج  خدر139147 82بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمير

 خدر280637
ن
83بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةلمةت احمد صوق

84بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاالن محمد برايم27945

85بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربهروز عبدهللا اسماعيل189046

86بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربيتوين كوثر احمد189281

87بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهانا احمد محمد457803

88بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران علي قادر192406

وت احمد407138 89بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاكو بير

90بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرديالن عثمان خدر280969

91بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزيلوان علي احمد188544

92بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربشتيوان حسن رسول280997

93بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراواره طه احمد188527

94بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرريناس عبداللطيف بايز407233

95بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرفرياد انور محمد280649

ن عزيز192383 96بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشادى حمدامير

97بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيفار اكو عل504226

ن مصطفن22211 98بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا حمدامير

99بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانا عمر حسن407416

ن عبدهللا188938 100بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةركةوت حمدامير

101بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراريان كريم رمضان192238

102بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشورش عبدهللا محمدصالح418961

103بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوران حسن محمد192855

104بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد قادر حسن31823

زاد عبدهللا280628 105بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرطه شير

106بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهوزان خضن بايز407445

ن407107 ن شيخة حمدامير 107بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرحمدامير

108بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسيامند محمد مال504211

ن457836 109بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركةيوان صديق حسير

110بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردماوند رحمان ففى مينه504203

وان عبدالرحمن128252 111بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاالن سير



ن407110 112بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررةوةز سالم محمدامير

113بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارام محمد حمد407092

ن احمد192437 114بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار حسير

115بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرصديق ممند بابكر407116

116بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررةهةند عمر حسن31754

117بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا ابراهيم احمد457537

118بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربةيرةو عمر قادر418705

وت407485 ن بير 119بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرالوين حسير

ن رسول ابوبكر191667 120بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرحسير

121بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربافيل علي اسماعيل278529

122بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراري احمد عثمان407118

123بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةكار رسول مصطفن504223

124بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربشدر ابراهيم رسول457882

125بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسامان عبدهللا احمد189090

126بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراحمد بابكر احمد188650

127بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراسماعيل رسول قادر407422

128بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررومان احمد ففى مينة418296

ش خضن حمدةكول407167 129بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرهير

ن188751 130بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمةريوان حاج  حسير

ن408512 131بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربهجت رسول محمدامير

132بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان مقداد محمدمصطفن31836

يف280943 133بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد صديق حمه شر

134بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروخ علي خدر22250

ن صالح22188 135بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر حسير

136بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا رسول ففى مصطفن28643

ن189000 137بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربروا عمر حمدامير

ن رشيد25347 138بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكربختيار حسير

139بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرسيداد محمد مهدى عمر22332

140بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراوات نارص قادر22344

141بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرشةمال علي هومر139111

كو علي140112 142بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرفراموش شير

143بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرارام غريب احمد280632

144بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاوات عمر عبدهللا189083

ن صالح31818 145بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعلي حسير

146بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكراوميد رسول محمد188749

147دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرفه رمان محمد قادر552697

148دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةربةست مصطفن محمود188907

149دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارى اسماعيل ابراهيم28625

150دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةربةست رسول محمود سور191394

151دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرطه محمد اسماعيل24695

ن407145 152دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةردى محمد حمدامير

153دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةفال مصطفن ابوبكر418789

154دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربروا محمود احمد تاته280874

ي عبدهللا22434 155دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاكار ني 

156دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجينه ر اسماعيل صابر188860

157دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسه نكر مصطفن محمود188710

158دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرفرمان عمر محمد408255

ن407474 159دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعزيز احمد حسير

160دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبند عثمان رسول24067

161دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر محمد عمر28079

162دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرباوان طه ابراهيم457900

163دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزيار سليمان عبدهللا407526



ي صالح25224 164دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةردي حاج 

ن محمد مصطفن25010 165دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبير

ن504241 166دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاالن بابكر حمدامير

167دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراراس محمد حمد407093

168دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزاكاو عزيز ابراهيم192380

169دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكررابوون عبدالرحمن محمد279685

170دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسيبور رسول محمود188583

ن191497 171دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسوارة حسن حمدامير

172دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزيلوان اسماعيل رسول28106

ةن محمد محمود188592 ن 173دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربير

ي عبدهللا191416 174دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشكار ني 

175دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عبدهللا احمد457859

176دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوكار حويز قادر27911

ن عبدالرزاق محمد25350 177دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرراهير

ن محمود محمد407407 178دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبير

179دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد علي احمد188838

180دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربالل حمة ني 407380

ن188716 181دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهندرين شيخة حمدامير

182دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربيستون محمد رسول407425

183دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكررةوةز عبدالرحمن محمد189119

184دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاديار محمد داود188942

185دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبوار عل عبدالرحمن280508

186دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاهةنك ابوبكر ابراهيم22403

ان عبدالقادر سعيد142158 187دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمير

188دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرزريان عثمان خدر407394

189دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاسوس محمد عبدالرحمن416946

190دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجواس اسماعيل صابر544977

191دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكردلشاد عل رسول407290

192دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكررابةر عبدالرحمن محمد281006

193دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاكار عمر ابراهيم407348

194دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن محمد رسول407426

ان ارسالن احمد408241 ن 195دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربير

196دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسمكو بكر رسول280605

197دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عبدهللا ابراهيم26350

198دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهانا احمد قادر188745

199دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرشةمال اسماعيل احمد192918

200دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركاروان زرار عزيز407147

201دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرخدر رزكار خدر408491

 علي280981
ن 202دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهمداد ياسير

203دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركارمند مصطفن رحيم139251

204دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاري جالل عمر407503

205دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمداد اسماعيل احمد192912

206دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرجاودير قادر عزيز407396

207دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكركارزان خالد محمد188829

208دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارياس رسو عوال407316

ن عزيز25855 209دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريباز حسير

210دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرريبةر عبدهللا حسن22380

211دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكروشيار محمد احمد407096

ن عبدالرحمن188954 ن حمدامير 212دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكربه لير

213دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرباز ابوبكر محمد407374

ن192966 و حسير 214إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرزيار شير

215إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررةوا موس عبدهللا188888



216إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارى بايز احمد457385

217إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكركاردو حاج  احمد188850

ن140008 218إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيدى عبدالرحمن محمد امير

219إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررابةر محمد موس416366

220إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعثمان ابراهيم رسول407502

221إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانيار هيوا موس408424

222إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانيار ابوبكر رسول191492

223إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرديارى عزيز احمد141542

224إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهةستيار خالد صديق191672

225إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد خضن عمر407222

226إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرسفر محمد اسماعيل504240

227إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيفار قادر خدر192275

228إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا مال رسول142030

229إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشايان رفيق حمد279411

وان احمد456922 ان سير ن 230إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرلير

231إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدهللا علي محمد192661

232إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد باور محمدتوفيق192717

233إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد محسن عثمان407499

234إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررامان محمد شيخة31783

235إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربةرهةم علي محمد192314

236إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربروا وسمان خدر138973

237إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكركوشةت حاج  حمة189022

ن192700 ين قادر حمدامير ن 238إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهير

239إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشيفار اسماعيل عبدهللا24851

ي محمد31764 240إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرساوين حاج 

241إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد علي خضن330529

242إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربروا مصطفن سليم407082

ن سعيد408220 243إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعبدالسالم حمدامير

244إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكردانةر كوردو اسماعيل192668

245إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرباوةر مصطفن سليم141568

246إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد اسماعيل حسن192894

247إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكركامران عمر لطيف408546

248إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررابةر خدر احمد138993

249إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرباكو خالد سعيد280984

250إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررسول موس رسول142212

251إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيما بايز خضن457023

252إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عمر مال188565

253إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيدايةت محمد عثمان408301

254إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهوكر علي حسن279551

255إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرديالن ازاد بكر280554

ن رزكار محمد صالح31761 256إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربةهير

257إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكركويستان ساالر احمد139428

ن باوالدين عبدهللا25323 258إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربةلير

259إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاكار كريم صالح25725

260إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانا عبدهللا ممند504253

261إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرريزدار ني  مينه24766

ن محمد192390 262إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشكار حسير

263إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشكار شاكر كاكل407352

264إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرريباز محمد احمد191373

265إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررافيار رسول اسماعيل25868

266إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرراميار مغديد حمد236198

267إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرفاتح حمد طالب504268



ن خدر عوال189010 268إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرداهير

ي وسو408687 269إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرنياز حاج 

270إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرناوكو نضالدين محمد188772

271إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربينةر قادر ابراهيم457106

 علي139513
ن 272إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرخةبات ياسير

273إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرجيوار خالد مصطفن22337

وت141760 274إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئارا مولود بير

ن عمر عبدهللا25315 275إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربةلير

وت418059 276إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئةلةند عباس بير

ن كامران عبدهللا188842 277إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربلير

278إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيمن عبدالرحمن محمد علي279311

279إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاسو عبدالقادر وسو189014

280إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد محمود رسول189179

دل مشير حاج 25216 281إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشير

282إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاكار احمد محمود191389

283إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرنهرو احمد عبدهللا28199

284إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاريز عمر عثمان25731

285إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشكو كريم صالح408439

ن مصطفن محمد407428 286إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربلير

287إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكردرود عصام الدين انور504281

288إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربابان خالد سعيد192527

 بابكر279341
ن
289إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرابراهيم ازاد صوق

290إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهوشنك خضن رسول418177

291إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكربةشدار ابوبكر محمد139302

292إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرراويز عبدهللا عمر408237

293إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاديار صالح محمود192646

294إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرارام عبدهللا رفيق416878

295إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرريشوان فائق احمد408729

296إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررةوةند كامران توفيق192727

297إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعيىس مصلح عيىس192684

298إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكركارمةند عمر سليمان192995

ن141648 ن حمدامير 299إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد حسير

ن416763 300إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانيار خدر حسير

301إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكراسماعيل علي محمد279019

302إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرجيا ابوبكر برايم192804

303إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرزانست محمود محمد408754

304إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمنكور حمة رسول407192

305إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهاوبير عمر رشيد191426

ن407286 306إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكردانا همزه محمدامير

307إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئاالن عثمان خدر192850

308إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهيوا محمد محمود408543

309إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرشاكار خالد عبدهللا139992

ن188915 310إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكررينوا سليمان محمدامير

311إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد علي احمد140161

312إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكردادور محمود بابكر278783

ن25221 313إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرهانو هوشيار حسير

314إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرسةرباز حسن رسول189144

315إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عبدالعزيز محمد192845

316إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر محمد مصطفن189060

ن رحيم25308 317بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار حسير

318بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرقادر شيخة حمةشيخ24977

319بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرعمر خدر موالن504254



320بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكرزرار عوال قادر188777

321بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةذكررزكار محمد ابراهيم24987

322دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكراسماعيل عوال عبدالرحمن280591

323دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةذكرمحمد عمر احمد407109

وت138883 324إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرئازاد موالن بير

325إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرفتاح مينه برايم192888

326إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةذكرخضن رسول احمد189086

1بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنجاة عبدهللا مينة141798

2بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساكار قادر احمد408793

ن188769 3بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبنار عثمان امير

4بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبناز محمدتوفيق مدحت188766

5بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهانا رزكار بكر457553

6بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشلير عمر ابراهيم280513

ي اسماعيل26038
ن
7بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىامينة خضن صوق

كز احمد همزه407248 8بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنير

9بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىميديا رسول محمد407126

10بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشنو خضن عباس192672

11بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزارا ابوبكر احمد407186

12بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيخال مولود مصطفن192576

ن192324 13بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخسار عمر حمدامير

14بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزان محمود مراد25002

15بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنازدار حمه رشيد محمد28984

16بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكزال محمد ابراهيم192306

17بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديمةن مقداد محمدمصطفن279661

18بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزان خدر حسن31895

19بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفرميسك ابوبكر خضن188673

20بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةوين احمد حاج 456714

21بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتةالر جالل كريم29312

22بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشباغ عبدالرحمن محمود192657

ن25764 23بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين صالح حسير

24بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش جنكي محمد189151

25بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزان كوثر احمد188966

ي192704 فوزية مينة ني 
26بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

27بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىارةزو حسن ممند29300

و قادر ابراهيم552699 28بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

29بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرو عمر احمد408415

30بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلسوز محمد عمر188826

31بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةيما محمد نجم الدين457585

يف192972 32بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشه هال صديق حمةشر

33بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوه عبدالرحمن رسول407515

34بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىميديا اسماعيل عبدهللا28998

كز عزيز عبدهللا139365 35بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنير

36بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةروين انور محمد457598

37بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشكرية رسول حسن192357

ي حمه خدر407534 38بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

ن سليمان407361 39بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتافكة ياسير

40بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخيالن عمر رسول419002

41بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباال طالب علي192964

42بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكنار محمد برايم407523

43بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكنير رسول حمه408228

ن29197 44بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنةمام رسول محمدامير

45بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروباك احمد خضن408596



46بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشه وين احمد خضن188987

47بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيوةست عمر عبدالسالم408462

ن29103 48بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا سالم محمدامير

49دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنيكار رحمان عبدهللا28707

ن408430 50دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنافعة خضن حسير

51دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكازاو فارس حمة407506

52دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمريم اسماعيل ابراهيم408386

53دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكويستان ابراهيم اسماعيل25700

54دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىامينة بابير احمد192271

55دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنجيبة محمد بابكر192266

56دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسنور عبدهللا رسول29156

ميديا سعيد علي188671
57دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

58دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنازدار احمد عبدهللا189168

ن اسماعيل ابراهيم408382 59دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهمير

ميالق سعيد علي189249
60دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

وت عبدهللا139460 61دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش بير

ي حسن188952 62دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةهار حاج 

63دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزان محمد عارف142603

64دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشكرية قادر حسن407087

وت ابراهيم29265 65دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةهار بير

66دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشلير خدر وسو25296

67دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيالنة حميد عبدهللا192302

68دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاسير محمد ابراهيم191640

69دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىوةنةوشة محمود بابكر544974

70دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةخشان بكر رسول280925

71دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتوبا محمد احمد31956

72دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديمن رسول احمد32012

73دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزهةالت ابراهيم فارق188619

74دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزين سالم محمد142269

75دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسناريا رسول عمر28785

ي29255 كةزنك احمد ني 
76دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

77دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةيدا عمر احمد544991

78دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشهال رحيم محمود407219

79دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالتون حمةعل قادر139896

80دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروباك عبدهللا مولود189042

81دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجنار مصطفن يوسف408296

ن احمد280622 82دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكلثوم محمدامير

83دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفاطمة وسو مامةسور120954

84دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنشميل عبدهللا محمود139097

هللا عبدهللا192942 85دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاله خير

86دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةيران عزيز طه22454

ن28183 87دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبدرية توفيق حسير

ن حمةزياد25656 88دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفاطمة حمدامير

جرو علي حمد31922
89دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

90دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسنور حمد اسماعيل192307

91دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىده ريا صابر رسول192688

92دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا احمد ابراهيم28901

93دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيوه حمه رشيد محمد31899

94دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنرسين رسول حمد28814

95دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزيان محمد قادر28822

96دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوة احمد خضن407440

وت192551 نياز علي بير
97دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى



98دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسنور خضن محمود191376

99دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشانو شدار محمد25016

ن32007 ان محمود حسير 100دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

ين عمر بابكر25418 101دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشير

102دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشادية احمد حكيم139468

103دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوه عزيز احمد142241

104دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجنار ابوبكر عبدهللا28097

105دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشورا خدر ابراهيم192975

106دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتريفه عبدهللا رفيق192256

107دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشاكار ابراهيم عبدهللا31926

108دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتريفه عمر احمد408417

ن278315 وت حمدامير 109دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفاطمه بير

110دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوة محمد برايم192335

111دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيالن ابراهيم حسن192508

ن عمر رسول192858 112دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشه هير

113دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروناك عل حسن192312

114دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتريفة عبدالرحمن احمد140056

115دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرحمت محمد عبدهللا188688

ن نجم حاج 192283 116دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنازنير

از لطيف عبدهللا336225 117دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفير

بةيان رسول حمةعلي192333
118دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

شاناز علي احمد22393
119دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

120دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروباك اسماعيل عبدهللا28166

121دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا فخرالدين عبدهللا192355

122دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان برهان يوسف407262

123دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشونم رمضان حسن192901

124دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيفان جالل حمد457591

125دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديدن رسول محمد192611

ي192566
126دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكلثوم ابراهيم ففى

127دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنمام محمد رسول191632

ن189077 128دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوجةر ابوبكر حسير

129دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزلفان محمد عبدالرحمن191689

ي191681 130دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبه ناز صابر حاج 

131دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزياوة عمر عبدهللا192781

ي189274 132دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيار محمد حاج 

133دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوكار محمد رسول191622

134دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةهرو احمد محمد فرج189049

135دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوشه ت محمد عبدالرحمن191682

136دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىداستان محمد سليم192903

137دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيان عزيز احمد139240

138دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش احمد خضن457572

ن191399 139إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروقيا حمد حسير

140إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريكان محمود ابراهيم22317

ن28038 141إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخاتون توفيق حسير

ن عبدهللا192250 142إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمريم محمدامير

143إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسهام احمد حسن29337

كةالويز محمود علي141847
144إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

145إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىحبيب رسول عبدهللا140080

146إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش محمد كريم188627

147إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكلثوم قادر خدر192286

نمام علي كوالوى192370
148إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

149إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىليل عزيز رحمان29290



ان دلير جمال192896 ن 150إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

151إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالتون خدر حمد140090

ي حمد408846 152إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشكرية حاج 

1بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزا ابراهيم بايز140149

كونا علي خدر189182
2بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

3بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوالن نزار عمر407183

ن192556 4بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيوةند حسن محمدامير

5بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزنة ابوبكر قادر25311

وت محمود407179 6بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين بير

7بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيبا عبدالرحمن رسول407442

8بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنسار شاكر كاكل280780

9بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزينو عثمان عبدهللا407081

10بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىميهناز مال ابراهيم28566

11بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبناز عثمان سيدكول31809

12بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجنار عباس مراد188580

فريشتة علي محمود504230
13بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

14بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسازكار قادر احمد280754

15بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشاناز حسن همزة25041

ن192877 16بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةسوز حمةصديق محمدامير

17بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوكار ظاهر حميد279207

سوما محمد علي191613
18بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

يف189197 19بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا عثمان شر

20بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو عمر عثمان24586

يف189097 21بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزنة عمر شر

22بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزان عمر محمد189068

23بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكشاو محمد رسول407295

ديمةن علي ابراهيم408437
24بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

25بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاشنا محمد سعيد192762

ي189003  ني 
26بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةهال حسن ففى

27بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاواز كمال عبدهللا188577

28بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزان احمد رسول407443

29بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشانيا ممند بابكر188939

30بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنةواز عبدالرحمن مصطفن407317

31بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيان عمر حمد407133

32بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشكرية محمد محمود192463

33بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكارى عمر عبدهللا188656

ن مصطفن192412 34بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتارا حسير

ي189006  ني 
ن حسن ففى 35بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشهير

زاكاو علي موس281017
36بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

37بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوردستان محمد طه280851

وت407188 38بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزوان عباس بير

ي وسو27924 39بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشاناز حاج 

40بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزكار ابوبكر سليمان407154

41بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساكار محمد احمد192806

42بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالفان عثمان عبدالرحمن24716

43بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروبةند محسن عثمان27906

ن خدر192816 44بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنصيبة حسير

45بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرازان رسول حسن28742

46بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمةزرا كاوة عبدهللا28472

47بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوردستان اسماعيل محمد سور189164

زينو علي ابراهيم189148
48بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن280484 49بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجاوان زياد حسير



50بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمةستان مولود رسول504256

51بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزان عثمان خدر188866

52بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوسار شاكر كاكل407377

ن احمد22390 53بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو امير

54بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجيا جالل عبدهللا188758

55بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدرةخشان عبدالرحمن الياس25289

خضن188906 56بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةفرين محمود مير

57بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزنة صالح خدر280535

58بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبوكان خدر اسماعيل189136

59بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين رسول اسماعيل188613

60بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباال عبدهللا احمد28068

61بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروفيا توفيق ابراهيم25337

62بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروناك ابراهيم بابكر407387

63بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهدى فرهاد احمد504381

64بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيان وسو احمد457545

نارين محمد علي280505
65بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

از محمد احمد408380 66بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشير

67بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيما سالم رسول280661

68بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساجدة طاهر عثمان408443

69بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيام محمد محمود407151

70بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا دلشاد حمةصالح22197

71بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزان نادر بابير28457

72بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىداستان كمال اسماعيل192290

ي طه28767
73بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيمان كيفن

74بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةيران طيفور ابوبكر407469

75بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشاناز خدر احمد139009

76بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو عبدهللا حسن280574

77بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيبا عبدهللا حمد408722

78بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوزين خضن اسماعيل407266

79بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمةستان ظاهر رسول407228

80بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزا اسماعيل فيض هللا139060

81بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمرواري انور محمد278615

82بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاله احمد محمد407197

وت احمد188595 83بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفريدة بير

تريفة علي احمد407100
84بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

85بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو حاتم همزة407257

86بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزين خدر عبدهللا189103

87بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشادية ابراهيم عوال407471

88بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريفة محمد مصطفن407178

ن بابير188695 89بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزينو حسير

ن احمد407114 90بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكلثوم حسير

هللا عبدهللا138888 91بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديكان خير

92بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيمان احمد محمود28119

يفان محمد براهيم192848 93بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

94بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروباك عبدهللا وسمان27899

ن188856 95بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىراكويز احمد محمدامير

96بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبهرة حمة احمد407283

97بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشاناز احمد رسو189129

ي407518 جنار عزيز ني 
98بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

99بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةيدا خدر اسماعيل192458

100بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهةرم رضا عبدهللا192776

وت احمد188831 101بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاواز بير



ن كامران جمال280771 102بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىوارفير

ن189176 103بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةرزى رفيق امير

104بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنوسيبة رؤوف نجمالدين504233

105بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساكار احمد عل408670

كريوة جنكي كاك همزه504193
106بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن192456 107بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشنو قادر حمدامير

ن عمر حمة192460 108بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىافير

109بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةيران عبدهللا اسماعيل188748

110بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكاريز كريم عبدهللا189172

111بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبرو خضن حمد407161

يف188782 ان سليمان شر ن 112بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىلير

113بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالفه رزكار خضن192814

ى عيىس محمود407410 114بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبرسر

ن192473 115بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريناس ازاد حمدامير

116بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدةشين فائق احمد407477

117بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسهام كمال خضن188932

ن حاتم عبدهللا278138 118بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةهير

119بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساكار مصطفن وسو457825

ن188697 120بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةيهةن رسول حمدامير

121بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكونا عزيز محمود22385

122بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةناز حسن صالح457896

123بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاكار محمد حسن407399

124بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكابن بابكر صالح188737

ن280945 125بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشادي محمد حمدامير

بةيام علي عبدهللا192450
126بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

127بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزنه عبدالرحمن محمد408647

وت احمد188598 وز بير 128بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفير

129بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسكاال احمد عبدهللا407224

ي192470 شادان رسول ني 
130بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

131بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزنة فيصل سعيد457848

132بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلخواز محمود عبدهللا407520

133بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو محمد عبدهللا188994

هللا عبدهللا138902 134بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباخان خير

135بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان قادر حسن25208

سنور علي ابراهيم407214
136بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن189247 137بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةنداز محمد حسير

138بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةركول سوارة ابراهيم192386

ن407132 ن حسير 139بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىحليمة حسير

140بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجنار محمد رشيد139133

141بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكةنار مصطفن رسول191645

142بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروبار حسن عبدهللا407199

143بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبنار عزيز احمد457647

144بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفيان ابوبكر احمد504251

145بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىوازة طالب علي189145

ن احمد192741 و حسير 146بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

ن189075 147بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان حسن محمدامير

148بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكابن عبدالرحمن مصطفن407391

149بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاال احمد محمود407065

150بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان زين الدين همزة192493

كز حمد غفور188959 151بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنير

152بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفريده بايز حاج 31814

153بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشناوة رفيق حمد280644



154بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاله عمر حمد407404

وت407098 ن بير 155بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجراخان حسير

156بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساكار عبدهللا ابراهيم407414

157بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوزين حاتم همزة407256

158بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكيابةند حسن ممند189178

ن189016 159بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروبار عمر حمدامير

160بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةدا فرهاد احمد504228

161بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةرجل محمد محمود188823

162بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنيان عل احمد139370

163بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزةنوير جالل مصطفن188787

164بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزان صالح خدر280530

165بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبفرين حويز خورشيد192621

166بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتةوار عمر محمد188545

167بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكلينة طه مصطفن280611

168بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرو عمر محمد407345

169بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزوان امير همزة407268

170بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرا عادل حمةبرايم188901

171بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيتون عبدالقادر رسول22395

وت188685 172بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباخان احمد بير

زيكال علي ابراهيم192403
173بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

174بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىراكواز ابوبكر سليمان188922

175بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيالن زياد صابر189271

يف188785 176بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكونا سليمان شر

وت189211 177بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسنور كمال بير

178بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكنير عبدالرحمن مصطفن421978

179بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكالرا حسن عبدهللا192448

وت188886 ي اسماعيل بير 180بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

181بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزا كاوة عبدهللا188585

شوه علي ابراهيم407218
182بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

183بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزوان رسول مولود407298

ن189132 184بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةيران قادر حمدامير

ن189186  نوزاد محمدامير
185بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكابن

186بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوفار رسول احمد407202

187بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيكرد سليم احمد188742

188بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنه مام عمر محمد407313

189بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاال دلشاد مصطفن24652

190بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشهال حاج  حمة189021

ي188835
ى
191بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةوزة محمد عبدالباق

192بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلسوز رسو عوال188895

باوان علي حح 407315
193بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

194بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةيران جمال مصطفن188559

195بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىحليمه حسن ممند189100

ن مصطفن504243 196بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان حمدامير

197بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجوانه بكر حمد189064

ي علي ابراهيم191487 198بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

ن407364 199بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاللة خدر محمدامير

ي محمدففى188571 200بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا حاج 

201بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكواللة مصطفن قادر192484

ي ابراهيم188926
202بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهافان رزكار ففى

203بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا محمد نجم الدين280543

ن27888 204بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةزين صالح محمدامير

205بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمريم انور محمد280676



206بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو محمد رسول279615

ي رسول407169
207بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزين هةيين

ي رفيق حمد280652
208بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدشين

ن محمد279673 209بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا حمدامير

210بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهةنار حسن مولود188713

ي برايم حمة408435
211بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكابن

ن407200 212بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيان خدر محمدامير

213بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزان سليمان صالح192434

ده رون صالح علي408714
214بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

215بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزكار حسن ابراهيم188746

216بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزنة محمد حمد407140

217بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةريفان محمد عل188935

218بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخسار كمال خضن407479

يف189018 ن عثمان شر 219بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنةرمير

220بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوشت رفيق عبدهللا192926

كشاو علي موس31792
221بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

222بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهةزان احمد محمد407193

223بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىامينة محمد مصطفن418745

224بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين عبدالرحمن ابراهيم407103

225بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهةلويست ابراهيم احمد456900

226بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنوا عبدهللا محمد189030

227بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهورين خضن اسماعيل407273

228بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباخان خالد حويز188898

ن خدر مام كاك407190 229بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةفير

230بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنةمام احمد همزه418661

231بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوزين رسول حمد191375

232بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا فائق احمد407491

233بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةيدا محمد رسول408599

234بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاكاو رفيق حمد189036

235بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان محمود مصطفن188634

از مامة ابراهيم189251 236بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشير

237بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةناز حسن رسول188974

احمد407053 ة مير 238بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيواز مير

ي407419 239بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفاطمة دانا حاج 

240بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىناهدة محمد مصطفن330629

241بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديدار عبدهللا محمد188562

242بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدانية اسماعيل خدر188744

243بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتابلو جمال كمال188734

244بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش ابوبكر محمد407457

ي رسول24707 تابان ني 
245بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ي رسول ففى مصطفن407401
246دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاشيى

شابي عزيز قادر189244
247دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

248دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديارى ابراهيم عزيز189157

دلسوز علي اسماعيل188699
249دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

250دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا خالد عبدالرحمن22230

251دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيشو رسول رسول408529

252دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرازان حميد احمد25427

253دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيما خدر محمد418841

وت محمد188947 254دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزينو بير

255دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيما كامران عبدهللا457275

شوة علي حسن407433
256دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

257دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيفن عمر محمد24047



258دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبزوين خضن حمد407175

259دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوزين محمد شيخة31771

260دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنوا نادر محمود407090

261دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكالويز احمد مصطفن191490

262دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخةندة خضن عبدهللا457873

263دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنهاية مصطفن محمد457348

ي26031 264دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةخشان عبدهللا حاج 

الدى جنكي رسول407512
265دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن188775 266دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوزين ظاهير حمدامير

267دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالفان عل ابراهيم189159

268دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالوين عل ابراهيم281034

ان ابوبكر محمد189027 ن 269دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

دلخواز علي اسماعيل188701
270دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

271دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتانيا شاكر كاكل280800

272دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيما رسول ففى مصطفن280518

تروسكة علي احمد191567
273دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

274دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخسار محمد محمود188985

275دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيام عمر محمد408263

276دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنعمةت بايز عبدهللا28090

277دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوة سليمان عبدالرحمن280680

 احمد علي280617
278دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدةشين

279دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدةشين ابراهيم عزيز189094

280دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا انور قادر552696

281دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئازنة نجم صالح25745

 بابكر280717
ن
282دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجنار ازاد صوق

283دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىقدمخير عبدهللا عبدالرحمن188629

284دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيالن ابابكر عبدول407164

ين علي حسن279532 شير
285دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن407413 286دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوما عثمان حسير

287دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسه روه ت محمد عمر407274

288دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيفان كريم رمضان191653

ن حمة189201 289دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيدا حمةامير

290دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين قادر احمد280761

 دلشاد محمد علي191638
291دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيين

292دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلباك خالد رسول408427

293دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوين محمود خضن189160

294دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسازكار محمد وسو192870

ن محمد192452 295دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان حسير

ه حسن خضن457864 296دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسمير

297دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاديبه ابوبكر خدر189220

298دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرو عل رسو188891

299دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةونم رسول قادر407504

300دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجيالن حسن محمد407431

كةشاو احمد باباعلي280495
301دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

كز احمد مصطفن188957 302دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنير

بةروين علي مصطفن407437
303دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

وز خدر اسماعيل24673 304دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

305دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاويزة احمد عبدالرحمن280814

306دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيويست رفيق مدحت279893

307دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشنيار كمال عزيز192771

ن حمة189203 308دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا حمةامير

ار شيخه280580 309دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوناز رصن



310دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين محمد عمر407278

311دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين خدر احمد407494

312دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريكان محمد حمد189228

ن188611  محمدامير
كالي مصطفن

313دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

يفان رسول عبدهللا192498 314دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

315دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتافكه جمال مصطفن280745

316دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديلمان جمال عبدهللا24871

317دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاشيى محمد سعيد192754

ن407076 318دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةرزين عل حسير

319دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا صديق حسن407060

320دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجيهان كاكة رشيد504379

321دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةزين عبدهللا بايز138962

322دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاشيى مصطفن ابراهيم504245

323دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشونم احمد مصطفن189038

جرو اسماعيل علي188678
324دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

325دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاشنا عمر محمد408659

326دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخة معروف قادر192401

327دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش احمد حمد457886

ين قادر حمةسور191395 328دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشير

329دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبهار محمود قادر280709

330دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكواللة ابوبكر حمد189138

331دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكال مولود سليمان279240

332دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةوبو عبدالرحمن عبدالرحمن189233

333دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوما عادل حمةبرايم280738

334دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتارا عبدالرحمن عبدهللا457566

335دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزان بايز مصطفن192367

336دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاشيى عثمان احمد188844

337دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزان محمد احمد192462

و مسعود حمد192481 338دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

339دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيلوان محمد عبدالرحمن456983

ن محمدسور407238 340دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرو حسير

341دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىيادكار عمر محمد188601

342دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيكال رفيق حمد192558

343دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيتون جالل مصطفن188755

344دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباوان عثمان حسن407230

345دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىناز مجيد سعيد139023

و همزة كريم281012 346دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

347دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسميه محمد سليم457639

جنار حمةعلي عبدهللا28543
348دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

و عدنان حامد408341 349دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

350دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةروين كريم محمد188955

351دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشه وين وشيار فتاح544987

352دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاواز كمال محمد280959

وت407365 353دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةريز خالد بير

354دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىماردين كمال اسماعيل280805

355دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكولستان احمد محمد مصطفن192359

356دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوشت علي ابراهيم407212

ي408500  احمد ني 
ن 357دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزةمير

358دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا كوردو اسماعيل31806

359دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنسار كريم عبدهللا407514

ة سعيد سليم281024 360دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسمير

361دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىقدرية ابراهيم احمد408538



ن ابوبكر احمد407205 362دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةفير

363دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةريز عثمان حسن280930

364دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيفان عمر مال279059

365دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيلوان ظاهر غريب192488

ن27866 ن صالح حمدامير 366دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةفير

367دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيدا حامد صديق188636

يف189257 368دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاال محمد شر

369دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشادية كمال عزيز188574

ن قادر192478 370دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكونا حمةامير

ن رسول139487 371دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوسن حسير

372دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا صالح رسول192453

زاد عبدهللا457216 373دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباوان شير

374دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالوين قادر عمر189098

375دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوزين رزكار خدر24846

376دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةناز مصطفن خدر504221

377دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيالن محمد قادر407319

378دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةشين رسول احمدرش189092

379دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاريز مصطفن رحيم138931

ن محمد407236 380دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوناز محمدامير

381دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةناريا فخرالدين عبدهللا192841

382دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخوسر طاهر حمد544958

383دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىناسكة عدنان حامد419241

384دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا محمد سعيد191484

385دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفاريا امانج حسن280749

386دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىافان كمال محمد278942

387دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىراز مجيد سعيد25830

388دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزان عبدهللا ابوبكر407439

389دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا زرار اسماعيل407307

390دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنسيبة غفور سليم408535

391دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرازان احمد خدر407156

رونياز علي اسماعيل188676
392دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ي278968 393دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكةوثةر محمد حاج 

394دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةنكة عزيز عمر408449

وت192415 395دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخوناو رسو بير

ن محمد احمد280695 396دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةنكير

397دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنيكار رضا اسماعيل189116

398دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيوةخان مصطفن رسول407258

399دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكويستان قادر حمةسور407143

400دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدةرون اسماعيل حسن279073

ن544996 401دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريزان دلشاد محمدامير

402دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكةوالة احمد عبدالرحمن504218

ي احمد456946 هاوزين ني 
403دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

404دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديدار نزار عمر407158

405دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنيسان احمد همزة408760

406دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةخشان عبدهللا حسن407057

407دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنةوروز حمةصالح قادر457611

408دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدابان فائق احمد281001

و عثمان اسماعيل504217 409دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهير

 زين الدين31833
ى
410دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئافان باق

411دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوشت مصطفن حمد195139

ان عبدهللا حسن192486 ن 412دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكير

ن محمد188616 413دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشاناز محمدامير



وت189206 414دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوجةر كمال بير

415دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوالن احمد همزه407245

ن188903 416دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوالن بختيار محمدامير

يف188756 417دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكال محمد شر

418دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاال احمد محمد189222

419دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبه يوه ند حسن محمد279919

420إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرا ئاسايش عمر191365

421إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاجر عباس همزة407468

422إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخديجة دلشاد حمةصالح138871

423إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىايمان خاليد الياس407085

424إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا ابراهيم حمة189114

425إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساوين عبدالرحمن قادر192580

426إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزوان جمال عبدهللا192313

427إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاشنا محمد ابراهيم191381

428إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيام حسن حميد189243

429إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىايمان عمر حسن279041

430إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيواز عمر قادر408519

431إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةسار سليم طه278548

ن189253 432إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاشيى احمد محمدامير

ن عبدهللا احمد192834 433إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيلير

434إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباخان عمر محمد191443

ان مصطفن رسول142399 ن 435إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكير

ن احمد خدر192441 436إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىراهير

437إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيبةر فخرالدين عبدهللا189194

438إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاوين عثمان خدر28129

ن280657 وت حمدامير 439إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاله بير

440إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزان حميد احمد191448

بيكرد محمد علي192792
441إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ي193006  ني 
442إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمهاباد حسن ففى

يف رسول142592 443إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزه يتون شر

444إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيار اسماعيل حمد188541

ن صالح محمد408494 445إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالفير

446إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالرا عمر حسن279094

ن عبدهللا احمد504238 447إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرنكير

ان محمد رسول418884 ن 448إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبير

ن احمد408389 449إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروخوش حسير

ن278562 450إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىميفان بابكر كوخا امير

451إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهدى عيىس محمود407409

ن407465  حمدامير
452إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشانيا مصطفن

ن احمد417123 453إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكولباح حسير

454إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتارا حميد اسماعيل192325

455إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةوين مشير حاج 25164

ن189001 456إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروباك عمر حمدامير

457إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنيكار احمد عبدهللا142086

458إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسابات خالد رسول192920

ن سليمان28083 459إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكاريز حمةامير

ن279559 460إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيبا محمد حمدامير

461إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىلياد موس عبدهللا279160

462إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنما سعدي بابكر278344

463إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسابات رسول اسماعيل191431

464إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجهرا فتح هللا عثمان192817

465إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسكاال اميد صباح191429



ي صالح188943 466إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيوه حاج 

467إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوسار عمر رسول192374

468إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئافان طيفور ابوبكر408432

469إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىفيان مصطفن حمةسور24735

470إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئافيستا مصطفن احمد25714

471إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاشنا ابراهيم حسن188924

472إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوناز عبدهللا عمر408406

ن محمد احمد278476 473إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزةنكير

474إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسعر جبار صديق408540

475إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرحمة محمد مهدى عمر191367

476إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرينواز خالد خضن407455

يف192724 ن لقمان حمةشر 477إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالفير

478إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيوةست رسول حسن279512

479إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخوزكة حسن عزيز279601

480إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكلينه فاروق جنيد189255

481إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىايمان عمر خدر141589

شنار عثمان علي188752
482إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

احمد407538 ة مير 483إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيبا مير

484إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديزين خدر عوال188913

485إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهازة محمد عبدهللا188512

486إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهاوناز نارص قادر279627

ن رسول456873 487إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشنكار محمدامير

488إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسازكار عمر لطيف535494

489إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوزين قادر عبدهللا408367

490إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىتاراخان شورش خدر142555

491إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنةوروز كاوة رسول188871

492إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمريم بابكر احمد191506

493إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسمية حمةزياد حامد408323

494إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمةهناز محمد عبدهللا279325

495إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىراز احمد فقىمينة280953

496إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزان اسماعيل احمد457191

497إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىساكار حاميد حمد192560

498إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروزى يوسف خدر192419

ن محمد189028 499إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجرا ياسير

500إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنوا بايز خضن456795

501إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا محمد مصطفن192954

بةيام جنكي رسول408506
502إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

روناك علي عبدهللا188759
503إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

504إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا محمد ابراهيم191536

ي صالح279031 505إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريان حاج 

ن457083 506إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةهرة احمد حسير

507إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىليل كاوة رسول191364

فرميسك علي احمد31795
508إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

509إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيكال رمضان محمد279697

510إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا فتح هللا عثمان192800

511إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديالس توانا نوري191512

ن احمد408413 512إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلخوش حسير

513إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيما محمد نجم الدين456995

514إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشنيار برايم خدر192904

515إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهيفار جالل رسول188538

516إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيوةست ابراهيم مولود121043

ن140100 517إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاليا عثمان محمدامير



518إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكوفار صديق محمود188873

 بابكر279351
ن
519إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديدار ازاد صوق

ن191387 يف حمدامير 520إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيبور شر

ن140020 521إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهبشو عبدالرحمن محمدامير

522إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديالن عباس خدر24645

سارا علي محمد192445
523إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

524إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسةهةند سعيد قادر188867

ي278634 525إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىوزيرة محمد حاج 

526إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكابن كريم عبدهللا24856

527إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهوزان عزيز محمد408741

ان جنكي رسول408354
ن 528إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىلير

ن سعيد188703 529إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئةوين حسير

530إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئازين هاشم رسول189053

ي189109 531إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكيابند حمد حاج 

532إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسيفه ر مصطفن حسن189024

533إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلنيا ارسالن احمد142309

فانيا علي محمد192496
534إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

535إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوة داود قادر191471

ي407417 536إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىهدى قادر حاج 

ن قادر278337 537إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىرازان حسير

538إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدونيا خضن محمد142571

539إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكارين حسن عبدهللا191548

540إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشادى عزيز احمد141555

541إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشادي جمال عبدهللا188991

542إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا محمد سليمان192318

ن191386 يف حمدامير 543إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشنا شر

544إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىروشن اسماعيل فرج408236

545إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىئاويزة مصطفن احمد25415

546إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيالن روستم حمد141891

جنار رسول حمةعلي189081
547إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن192707 وت حمداامير 548إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزاكاو بير

549إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسه دا محمد عباس408373

ن192531 550إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبةيوةست توفيق حسير

ن ممند189095 551إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىماريا حسير

ن192513 552إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشوخان خدر محمدامير

553إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىزيريفان رزكار فقيابراهيم139079

554إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىديالن عمر رسول192315

555إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكابن ابوبكر قادر408329

556إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدرخشان محمد محمود278495

ن محمد25351 557إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسونيا حسير

ين ارسالن حسن192696 558إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشير

559إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىالوين سليمان عمر192851

شا كمال علي278359
560إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيى

ن رسول457059 از محمدامير 561إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشير

562إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىاوازين خالد احمد408398

563إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىلةنيا عمر حسن279146

564إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىريسا محمد حمد192371

احمد407074 ة مير 565إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيين مير

566إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىباخان بكر نارص140104

ن احمد141826 567إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشةنكة ياسير

568إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىايمان دلير حسن504232

569إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىخه الت عثمان سليم457551



570إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىجاوان جالل خضن24073

571إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىدلباك اسماعيل عبدهللا407166

572إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنوريا عل احمد139044

573إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىراكةش عمر محمود140096

574إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسارا احمد حمد457297

575إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىسوزيار عبدهللا عباس457317

576بكالوريوس1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكاملة عزيز احمد189226

577دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىشيال عصمة طه188929

578دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىنرسين قادر حسن407128

579دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىكواللة حمةسور حمد141399

580دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىبيمان حسن حمد280471

581دبلوم1- رانيه 41287السليمانيةأنيىمليحة ظاهر حاج 188820

ن191382 582إعدادية1- رانيه 41287السليمانيةأنيىصدرية توفيق حسير

1ماجستيربيتواتة41288السليمانيةذكرطه رجب حمد163451

ن19364 2بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهمداد رسول حسير

3بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسةرباز حمد قادر161417

ن19320 ن رسول حسير 4بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحسير

5بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرلقمان قادر عمر18346

6بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرجعفر سليمان ابراهيم19804

ن عبدهللا289336 7بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد محمدامير

8بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدالرحمن هيين حمد18081

9بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشه مال عثمان احمد162986

10بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهمزة سالم قادر162646

11بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهيوا اسماعيل رسول19495

ن محمود409954 12بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشاخةوان محمدامير

ن19695 13بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل حسن حسير

14بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرابراهيم خدر ابابكر289545

15بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرايوب سالم قادر17894

ن409962 16بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربايز ناظم حسير

17بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسعدي محمد عزيز163433

18بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسيف هللا خالد عبدهللا161360

19بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركامران محمد يوسف163009

20بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسةركةوت عمر احمد409987

21بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرطالب احمد خضن17906

22بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحكيم ابراهيم رسول163061

ي داود162970 23بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئاوات صادق حاج 

24بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد عمر حمد458244

25بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل شدار اسماعيل289506

ي163514
26بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهمزة محمد كوبن

 علي163202
ن 27بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسةرباز محمدامير

28بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد اسكندر صديق163162

29بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشوان سليمان مصطفن163308

30بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربشتوان بكر خدر289341

31بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركامه ران احمد عزيز19861

32بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرايوب اسماعيل رسول19503

33بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمسعود محمد عبدالرحمن409650

34بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرجوهر حسن خضن161822

35بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرابراهيم محمد ابراهيم409663

36بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئاريز اسماعيل احمد289501

37بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرصالح انور محمد18373

38بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحيدر حمد خدر162998

ن163099 ن عبدهللا حمدامير 39بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرياسير



40بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل محي الدين قادر163071

41بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشوه ت سليمان مغديد289548

42بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرجعفر مجيد اسماعيل163286

ن18147 زاد حمد حسير 43بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشير

44بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدالصمد حسن حمد409795

45بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكردلشاد قادر طه289558

46بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرطه محمد رسول409776

47بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريبوار محمد ابراهيم409684

48بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد صالح عبدالرحمن163418

ن18172 49بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئةسيار احمد محمدامير

ن161481 50بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشعبان لطيف محمدامير

51بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرزانا احمد خضن458302

ن رجب حمد163331 52بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرتحسير

53بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعباس حمد عثمان409905

54بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسالم طه عل163002

55بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكريونس محمد ابراهيم409365

56بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرلقمان طه صالح19824

ن ابراهيم رسول163010 57بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرياسير

ن محمود162991 58بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان محمدامير

59بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرغازي احمد حسن163107

60بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرزريان لقمان قادر289572

ن حسن163018 ي حسير
ى
61بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشوق

62بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد عوال مصطفن162974

ن محمود19875 63بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشوان محمدامير

64بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرصالح عبدهللا يحير163271

65بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربشتيوان محمد خدر122875

66بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركاكه عبدالرحمن رسول17841

ن18752 67بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشاخه وان انور حسير

68بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرامانج ابراهيم احمد163518

ن رسول نادر18461 69بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريبير

70بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشاخةوان خالد احمد409956

71بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمةردى عمر احمد19047

72بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد مصطفن حسن409942

73دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرابوبكر خضن حسن17956

ن طه حسن162454 74دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرياسير

75دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرصالح عبدهللا صالح19355

يف18412 76دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمصطفن كاكان شر

ن19172 77دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرخرسو عل حسير

78دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكررفيق عزيز ابراهيم163437

79دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركريم عبدهللا فتح هللا19716

80دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد خالد احمد18804

81دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرنورالدين محمد عبدهللا409602

82دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد خدر ابابكر409792

83دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرابراهيم علي ابراهيم163529

84دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرجواد سليم خضن18067

85دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد علي رسول17934

86دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمالك محمد اسماعيل19620

87دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرصديق سالم محمدصديق19867

88دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمجيد عبدالرحمن فتح هللا17837

ن محمد163080 89دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمود ياسير

ي داود289519 90دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرتوفيق قادر حاج 

ن163029  حسير
ن صباح كوبن 91دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرتحسير



92دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد رسول بايز18111

93دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكربيستون قادر مصطفن162926

94دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرشعبان خدر ابابكر289546

95دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرعل رسول مال19535

ن18093 96دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئازاد حمد حسير

97دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرهاشم صالح احمد17923

98دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرريباز محمد توفيق162556

99دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرعثمان حمد عثمان163284

ي رفيق غريب163314
ى
100دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرشوق

ن19635 101دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكردياري محمد محمدامير

ن163161 102دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرفاروق احمد حسير

103دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئةردةالن رفيق غريب163209

زاد حمد حمد مصطفن18779 104دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرشير

ن خالد19842 105دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرعزيز حسير

ن163084 106دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرشوان حسن حسير

ي163427 107دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرخاكي رسول حاج 

108دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان عبدهللا اسماعيل162996

ن163157 109دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرهةلكةوت محمد محمدامير

ي409769
110دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرحسن عثمان كوبن

ن19838 111دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرووشيار ابراهيم حمدامير

ي410217
112دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرعباس محمد كوبن

يف رسول كاكان409710 113دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرشر

114دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكربشتيوان اسماعيل يوسف163003

115دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكردانا رسول حاج 18426

116دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرتوانا محمود سليمان19109

117دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركارزان نعمان كمال19460

118دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكردلشاد رسول حاج 163105

119دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكربزدار احمد عبدهللا409807

ن163348 120دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركمال قادر محمدامير

121دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرارام خدر مصطفن163523

122دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرسامان خدر حمد163329

123دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكربه شدار برايم رسول18384

124إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد كوبن19345

125إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا خضن عبدهللا162989

126إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد عبدهللا رسول163540

127إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد مصطفن خضن457969

ن163352 ن حسن حسير 128إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرحسير

129إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرلطيف عل احمد409750

130إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعلي رسول عبدهللا19680

ن عبدهللا409254 131إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعلي حسير

ن458122 132إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرريباز طه محمدامير

133إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربه ختيار عبدالرحمن حمد289527

134إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعلي حمد عثمان18761

135إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكركريم حمد ابراهيم161435

136إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرريكان حمد عزيز409348

137إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشوان عبدهللا عبدهللا289368

1ماجستيربيتواتة41288السليمانيةذكرهونةر مصطفن وسمان458195

2بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرجهاد خدر حمد163033

ن عبدهللا163102 3بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئه وين ياسير

4بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحسن جمال احمد163364

5بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركارزان ابراهيم عبدالصمد289541

6بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرراويز عمر محمد163500



7بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربارزان محمد عبدهللا409753

ن حسن161837 8بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشاسوار حسير

9بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعمر حسن مصطفن163136

10بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسةنكةر حمد يوسف409689

11بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعيىس عل خاليد17849

12بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرنضالدين خضن مصطفن289574

13بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشعبان ابراهيم عمر163021

ن163205 14بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكروشيار ابراهيم حسير

15بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسليمان همزة سليمان163242

16بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرصالح محمد عثمان163158

17بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا مصطفن طه289550

18بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد اسماعيل احمد289521

ي محمود مصطفن19399
19بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكردةشيى

20بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرايوب محمد يوسف163063

21بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعل خالد رسول409670

ن409659 22بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهةكار ئاسو حسير

23بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرقادر خالد قادر163244

24بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل حسن حمد409883

25بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهةلكةوت فاضل سليمان409230

26بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربختيار احمد عبدهللا18765

ن صمد قادر19747 27بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحمدامير

28بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان مامند اسماعيل409762

29بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريباز عبدهللا ابراهيم19097

30بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحسن مصطفن خدر163192

31بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئارام طه صالح19820

ن18741  حسير
32بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركنار كيفن

ن409996 33بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمةلبةند محمد حسير

ن ابوبكر18745 34بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهمداد حمدامير

35بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهةفال عبدالرحمن توفيق163473

زاد علي مولود19018 36بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشير

37بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل مامند اسماعيل409760

38بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرجوتيار محمد عبدهللا289385

ن اسعد19644 39بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئارام تحسير

ن163025 ي حسير
40بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرصمد صباح كوبن

41بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريكةوت موس ابراهيم409711

42بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهةلو اكرم سالم19392

43بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمريوان علي قادر163362

44بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرزانا محي الدين قادر409337

45بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركارمند سليمان عبدهللا163147

46بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكررابةر محمود سليمان19127

47بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربشدار مصطفن مال163155

ن عبدهللا حمد19852 48بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسةفير

ن289500 49بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرحاج  عزيز محمدامير

50بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرنزار جالل فاضل409831

51بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهاورى صالح عبدهللا19341

52بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعزيز محمود ابراهيم409925

53بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئاالن علي رسول19676

54بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا محمد رسول289533

55بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرئارام محمد عبدهللا163140

56بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل حمد يوسف409588

57بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرقاصد بايز حسن19551

58بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان حويز محمود18723



59بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكررمضان سليمان مصطفن19383

60بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد رجب اسماعيل19063

ي163156 61بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربةشدار اسماعيل ني 

62بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكردانا محمد ابراهيم409667

63بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهةلويست اسكندر صديق163168

64بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهيمن رسول اسماعيل289534

65بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهاوكار جالل فاضل289543

66بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد بكر خدر289523

67بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعلي ابراهيم خالد409725

ن شدار طة289562 68بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريبير

69بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمهدي هارب صالح163528

70بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريباز غفور خدر19163

17828
ى
71بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرسةركةوت احمد عبدالباق

يف محمد409901 72بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشوانة شر

كز خالد قادر163076 73بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرنير

74بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشهد طة عزيز163186

ي409599
75بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربه ختيار عثمان كوبن

76بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرخوشةوى جبار كامال18040

77بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرزريان احمد عبدهللا162968

78بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرازاد صالح معروف163044

79بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد احمد عبدهللا19054

80بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد خاليد حمد163386

81بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريكان طه طه122910

82بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكربارزان حمد خدر289374

83بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرخوشناو صابر فيض هللا19795

84بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشوان خالد قادر161960

85بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان محمد يوسف163091

86بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرلقمان عبدالرحمن قادر163262

87بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن احمد409972

88بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرهةريم قادر اسماعيل409730

ن جتو عزيز163435 89بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرريبير

90بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان ابراهيم رسول289530

ن289514 91بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعثمان عبدهللا محمدامير

92بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرزانا سيفاهلل سعيد163109

93بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد حويز صابر289536

وان محمد سليم17889 94بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرشير

95بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدالواحد حمد عزيز409673

ن ابوبكر289513 96دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئوميد حمدامير

97دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرشاخوان جالل عثمان19449

98دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرصباح خدر حمد458226

99دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرهيدى محمد رسول122885

ن18793  حمدامير
100دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرجيهاد مصطفن

101دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرتوانا صدرالدين جمال17857

102دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرطالب احمد عبدهللا409406

103دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرسامان محمد مولود289579

104دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرديدار نعمان كمال19742

105دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرقادر طه قادر163151

106دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرنجم الدين محمد حمد458285

107دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكررابر طه حسن457924

108دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرحسن كمال عبدهللا458293

109دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرفةرمان محمد رسول163146

110دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركارزان عباس ابراهيم163207



111دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرفرياد خليل حسن289422

112دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركةيوان حسن رسول163054

ن122890 113دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرحمرين خرسو محمدامير

114دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئوميد محسن محمد162829

وان مصطفن كاكان18317 115دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرسير

116دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكردلزار كريم احمد409827

117دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركاروان احمد نادر18251

ن19146 118دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرتةالن خرسو محمدامير

119دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكررابةر نعمان صابر409654

ي رمضان409242 120دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئاراس كاني 

121دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرسالم اكرم سالم19561

122دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكررةنجدةر خضن سليمان409848

ن طة163260 123دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرباهوز ياسير

124دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرطاهر سليمان ابراهيم409627

ي داود163461 125دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرثروت صادق حاج 

126دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكركارزان صالح عبدهللا163466

ن محمد توفيق19444 127دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرريبير

128دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا احمد رسول409841

129دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكربةرزان خالد قادر163447

 علي544981
ن 130دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا ياسير

131دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئازاد كاني  رمضان19426

132دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرجوتيار سليم خضن163239

ن اسماعيل163022 ن ياسير ن 133دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكربير

ي حمد عثمان163178
134دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكراشيى

135دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرفةرمان انور محمد18984

136دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكرئاراس طه عل163469

137دبلومبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل محمد حمد163273

138إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرفةرمال طه احمد409702

139إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئارى رسول عبدهللا18800

140إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربةهات عباس نادر163194

141إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد ستار احمد289362

142إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرتوانا محمد حسن163082

143إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربنار ره شان احمد122880

144إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرخوشناو جبار كامال122908

ن ابوبكر163057 145إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهه لويست حمدامير

146إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمهدي رةجب اسماعيل162838

147إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئاريس مصطفن حسن518262

148إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهوشه نك ابوبكر خضن162859

149إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهيمداد طه رسول122913

150إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرزانا احمد حمد163536

ن518237 151إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرسوران حسن حمدامير

ن حسن163484 152إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكروشيار حسير

153إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرزيوةر قادر توفيق289387

ن122898 ن زرار حمدامير 154إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرحمدامير

155إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاسوار فتاح يوسف162994

ن122852 156إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد زرار حمدامير

157إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهةلكةوت موس ابراهيم409976

158إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد بهمن اسماعيل457774

159إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل خليل حسن163068

160إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد علي محمد18125

161إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهيمن عثمان خضن162927

162إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد نجم الدين ابراهيم17945



163إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا محمد عبدهللا409214

164إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد حمد قادر289451

165إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرسوكار طه حسن18358

166إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراسماعيل احمد رسول409635

167إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعبدهللا صالح عثمان161443

168إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربيكه رد علي محمد19773

169إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئاسو عمر قادر457818

170إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرسةربةست عبدالرحمن توفيق161848

171إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرجيكر عباس قادر409285

ن طه163256 172إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراران ياسير

ن حسن162768 173إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربه رهه م حسير

174إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرزانيار خليل احمد161420

175إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاالو حسن ابراهيم163164

176إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرزيوار علي خضن19598

177إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرفرهاد انور محمد122874

178إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكركه يوان لقمان قادر518251

ن احمد409442 179إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئاالن حمدامير

180إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعلي حسن محمد409341

181إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرعمر مصطفن احمد289365

182إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاهو عمر احمد409722

ن حسن162797 183إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهيفار حمدامير

ن163398 184إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاالو ئاسوس حسير

185إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرزيرهك برهان طه122857

186إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرزانيار محسن مصطفن18271

ن289516 187إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئافار محمد محمدامير

ن حسن161828 188إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاباز حسير

189إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرووشيار صالح محمد19711

190إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاخه وان عمر حسن458323

191إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمةريوان رةجب اسماعيل163480

192إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرنةهرو سيدكل حسن409410

193إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكركارزان علي قادر289441

194إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكركامران حسن مصطفن162632

195إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد نضالدين توفيق409235

196إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرسةركار انور عبدالرحمن162801

197إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاكار هاشم طه19703

198إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربروا مصطفن حمد409814

199إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئارام صالح وسو409275

200إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد مجيد ابراهيم17833

201إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرخوشناو عزيز محمد289357

202إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد عمر ابوبكر122865

ن بايز162809 ن حسير 203إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكركةشبير

ن162812 204إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرخةبات حمد حسير

205إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرهاوبةش نورى خضن161402

206إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرئارام كمال ظاهر18398

207إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكريوسف رفيق عزيز289366

208إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد ابراهيم علي163532

209إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرروند مغديد مجيد163407

210إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرفةرهةنك فاخر محمود19298

ي161882
211إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرخويندكار عبدهللا هيين

ن طه طه162824 212إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربلير

213إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكراحمد نه وزاد خاليد122912

214إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد ميكائيل عمر19525



 مغديد علي122924
ن 215إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرحسير

216إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرراميار عبدهللا عبدالرحمن518209

217إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد احمد طاهر19156

218إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكركارمةند محمود اسماعيل163439

ي علي161468
ى
219إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكريوسف باق

ن457958 220إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمدامير

221إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمريوان مصطفن رسول18736

222إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرمحمد انور محمد18820

223إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرريباز حمد عزيز409338

224إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكردانا لقمان قادر289571

225إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكريادكار عثمان اسماعيل409375

226إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكربةهمن احمد رسول163134

227إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرايوب صالح عبدالرحمن163414

228إعداديةبيتواتة41288السليمانيةذكرشاهو فتاح يوسف409429

ى كمال مصطفن161356 1بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكي 

2بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىديمةن محمد احمد122878

3بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكوردستان ابوبكر قادر409961

ن رسول نادر162914 4بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةفير

5بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسةيران حسن قادر18162

6بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبهيمان رسول نادر18445

كوجه ر صديق علي19336
7دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيى

8دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىنرسين مولود عبدهللا18772

9دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىبه روين خان مصطفن محمد18713

10دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىتريسكة رفعت عبدهللا409789

11دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىليل ابراهيم حسن409584

12دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىسهام اسماعيل غريب19376

13دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزيان حمد خضن163199

14دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىريفان خدر حمد163463

15دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىساوين احمد قادر19831

ن409623 16دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوخان مجيد امير

17دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىدره خشان احمد مالمصطفن289504

ن409981 ن محمد حمدامير 18دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشةهير

19دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزالة محمد مصطفن518304

20دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىحليمه محمد مولود17938

21دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوشت اسكندر صديق163421

22دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىلةنجة صديق اسماعيل18501

23دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوهام امير احمد163457

24دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشةهال زبير عبد هللا163143

25دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىمريم طه رسول19074

ن حسن18942 26دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزيان حسير

27دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىحمدية رسول طه19692

28دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزالة محمد خدر18995

29إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخرمان سالم قادر289576

30إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزان عمر عبدهللا409350

ن انور عبدهللا163459 31إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىئه فير

1بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىخومار محمد صابر409693

ان ظاهر صابر163534 ن 2بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبير

ن نةوزاد خاليد409385 3بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىالفير

يفان احمد نادر261853 4بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبير

5بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهنار زياد ابراهيم409930

6بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىيادكار محمد حسن163142

7بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىجنار رجب حمد162976



8بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشيواز محمد توفيق19517

9بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىرازان عزيز مصطفن457991

ى احمد فتاح19086 10بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبير

11بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىدالران همزه سليمان163252

12بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنوروز طالب اسماعيل163127

13بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةيام اسماعيل حسن163445

14بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىمريم محمد خدر17806

ان قادر حمد19274 ن 15بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبير

16بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنسيبة قاسم اسماعيل19603

ن163312 17بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبوكان محمد حسير

18بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزين نادر حمد409951

19بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىمهاباد همزة عبدهللا19778

20بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئارةزو حمد عبدهللا19040

21بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهاوزين محمد رسول289540

ي علي19405
ى
22بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىفينك باق

23بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىعائشة عمر حسن161455

24بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكولناز مسعود عبدالسالم163066

25بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوما جعفر سليمان19814

26بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىزيتون امير احمد163487

27بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىتوبا حسن حمد409864

28بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشاناز خدر حمد458214

29بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكوهر مجيد ابراهيم289428

30بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةزين حمد صبغة409798

ن عثمان409620 31بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسةيران محمدامير

ن162984 32بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىروشنا عمر حمدامير

33بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهه ورين خاليد حمد163334

34بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىدلباك معروف ابراهيم163350

35بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىناهيدة خضن حسن163188

ن19760 36بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىروناك احمد حمدامير

37بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىروناك ابوبكر كمال410005

38بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسازان مصطفن حسن518314

39بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسارا حويز صابر163491

40بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوزان جالل عبدهللا409642

41بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةيان غفور خدر458312

42بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئاريان فاضل سليمان409744

43بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىحسنيه محمد خضن163346

ن مشير شيخه122914 44بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهافير

ن حسن163180 45بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهوزان حسير

46بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىعائشة محمد طه409615

47بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكلينه محمود سليمان163306

48بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىحياة جمال رسول162985

49بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىساوين امير مولود18692

ي علي163278
ى
50بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىفريدة باق

51بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهه تاو حسن مولود19238

52بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكولناز حمد رسول17983

53بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىفينك خليل حسن162806

ن163316 54بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوخان محمد حسير

55بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشنو عبدهللا بايز18297

ن409591 56بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشونم انور حسير

57بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىدلباك اسعد ففى عزيز17917

ن خضن163455 58بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكلثوم حسير

و محمد خدر18330 59بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهير



60بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزان ابراهيم خالد409716

و صالح عبدالرحمن163410 61بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهير

62بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبنار احمد عبدهللا18184

63بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنوال عثمان خضن289517

64بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىباخان محمود حسن518282

كز اسعد عبدالسالم163037 65بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنير

66بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوسن احمد عيىس17866

ن اسماعيل163023 67بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىجنار ياسير

68بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىناهده قادر طه289557

ن محمد مصطفن163339 69بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةفير

70بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةفرين حمزة حمد289554

71بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىساكار محمد سعيد163482

72بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزان جتو عزيز163241

73بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسيما محمد محمود18214

74بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىريناس مسعود عبدالسالم163034

75بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنيشتمان جالل عثمان19541

76بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىصبيحة عمر حمد122906

ن محمود409946 77بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزان محمدامير

78بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىخرمان طه رسول19474

79بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنيكا جعفر سليمان17818

80بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىعائشة اسماعيل كمال19570

81بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوزان صالح عثمان163120

ن حسن163404 82بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىساجده حمدامير

ي409876 83بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةديبة محمد حاج 

84بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىعائشة محمد عبداللة289331

85بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوخان عبدالرحمن توفيق409948

86بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةزين عمر حسن163160

87بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشنو صالح عبدالرحمن163416

88بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىديالن محمد عبدهللا18308

ن حسن163183 89بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنةمام حسير

90بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىهةاللة عبدهللا ابراهيم19008

91بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسازكار طه حسن163191

ن محمود518298 92بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىباغان محمدامير

ن409675 93بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسيبةر عبدهللا محمدامير

 علي163075
ن 94بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىسةوزة محمدامير

ي رمضان409657 بةخشان كاني 
95بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيى

ن صالح عثمان409783 96بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىشةهير

97بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىبيام عبدهللا صابر271849

ن اسماعيل289526 98بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكةنار ياسير

99بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكنار عبدهللا عبدهللا19509

100بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىكالر هاشم طه18283

101دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىخديجة خدر قادر409921

ن عثمان409612 و محمدامير 102دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىهير

103دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىايمان خالد قادر163247

104دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشيالن سالم محمد19029

105دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىمةستانة رفعت عبدهللا409967

106دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىئاشيى اسماعيل يوسف409603

107دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىاديبة خضن حسن19422

ن محمد طه163106 108دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىره نكير

ية ابراهيم عمر163468 109دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىصي 

110دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىكوازين رفعت عبدهللا409219

111دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزةريا ابراهيم محمود19652



112دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىديمةن عل قادر163280

ن مصطفن162865 113دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشلير حسير

ن18811  حمدامير
يفان مصطفن 114دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىبير

ي قادر كمال18264
115دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىاشيى

ن19431 ن محمدامير 116دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىسارية حسير

117دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىفاطمة مصطفن خدر163193

118دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىساكار ريبوار محمود458330

119دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىئارزو ابراهيم محمود289561

ن صالح محمد19467 120دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشهير

121دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىنه مام محمود اسماعيل163441

ن مصطفن صديق163430 122دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىنةرمير

123دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزاكاو صالح عبدهللا163088

ن عل163267 124دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىتوبا ياسير

125دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىسعدية عمر عبدهللا19788

126دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىبوكان سيفاهلل سعيد163124

ن رفيق احمد19723 127دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىنةرمير

128دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىخةالت عزيز خدر17823

129دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىجيهان عبدالرحمن حمد409358

ن458017  محمدامير
130دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشادية مصطفن

ية ارسالن احمد518310 131دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىصي 

ن19265 132دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىكهشاو طاهر محمدامير

133دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىشنو حمد احمد19437

ن طه163269 134دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىئافيستا ياسير

ن اسماعيل163103 135دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىبيخال ياسير

136دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزاكاو محمد خدر19117

137دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىالهام امير احمد458252

138دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىريناس ابوبكر كمال409661

ن289588 139دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىكلثوم احمد حسير

140دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىزيتون اسماعيل محمد289509

ن كوخةبايز17974 و محمدامير 141دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىهير

ي289511
142دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىخاوةر عبدهللا هيين

143دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىسازان كريم حمد163504

144دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىاسيا حمد عثمان163169

145دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىكوردستان قادر اسماعيل163114

نيسان علي عمر163201
146دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيى

147دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىكاريز اسعد عبدالسالم163036

148دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىديمةن خدر قادر409912

ن محمد رسول163132 149دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةفير

150دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزوار قادر احمد289529

151دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةزين محمد رسول409802

152دبلومبيتواتة41288السليمانيةأنيىبه خشان عبدالرحمن حمد163073

153إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزان عبدهللا هادي289566

154إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبيخال كمال ظاهر122861

155إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنةوروز مصطفن حمد163048

156إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىجيهان احمد نادر255378

157إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةيام اسماعيل اسعد409335

158إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىاشنا رفيق عزيز409647

159إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىئاسودة احمد عيىس17873

ن صباح162055 ن تحسير 160إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىهيلير

161إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىزريا محسن مصطفن18236

162إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشةوكار رجب حمد163452

163إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىزيان خدر قادر409389



164إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريناس مصطفن خضن122872

165إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبوكان كمال ظاهر122864

166إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىجرا احمد عيىس17880

167إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىزكية مصطفن خدر162867

168إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىجوانه محمد عبدهللا409435

169إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىاال محمد عبدهللا161428

170إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىئاواز ابراهيم رسول162648

171إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشنو مصطفن حمد163051

172إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىئةزين رفيق احمد19486

173إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسارا همزة سليمان163152

174إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشادية مسعود عبدالسالم163040

175إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىالجان عل رسول161407

176إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخديجه جمال ابوبكر289569

177إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوخان محمد رسول162775

178إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبه يام خليل احمد161426

ن162658 179إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبوكان خدر محمدامير

180إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىتةزرين ابراهيم محمود289377

181إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشيالن مجيد عبدالرحمن122868

182إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوة فاخر عمر535553

183إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسةيران جعفر رفيق163525

184إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىكةردون ابراهيم محمود289382

185إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىفانيا محسن مصطفن18228

ن سليمان مصطفن161440 186إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنازنير

ن عبدهللا162852 ن ياسير 187إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىالفير

188إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىروشنا بايز ناظم409361

189إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوزي محمد محمود544983

190إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىاسيى عزيز اسماعيل163494

191إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىروزيدا عبدالرحمن محمد458206

192إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىمةسنا ابراهيم حسن518205

193إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىدلخوش احمد رسول409324

194إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىمريم خضن حسن163190

195إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسيما سعدي نادر163281

196إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنيسان خالد احمد162835

ن خضن163148 197إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريان حسير

198إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزين رسول نادر162815

199إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىروزهةالت بايز ناظم409367

200إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىالرين عمر عبدهللا19768

201إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريناس رسول نادر122853

202إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىساوين عبدالرحمن محمد19311

203إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىكيابه ند رجب احمد18482

ن409271 204إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنيان طه محمدامير

205إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىساكار نجاة سليم163197

206إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخاتيمه محمد صالح163424

ن خضن163118 207إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىفينك ياسير

208إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىهاوناز مغديد مجيد122915

209إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىروباك صالح معروف409413

سةيران علي عبدهللا162606
210إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيى

211إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنادية مسعود عبدالسالم163042

212إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىجاليا اسماعيل سليمان289552

213إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشاناز عزيز مصطفن163381

ن خضن163149 214إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىداستان حسير

215إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىده رياز عباس قادر409298



216إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشيالن حمد احمد162594

ن محمد رسول161819 217إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىغه مكير

218إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةيان عمر رسول163141

شه يدا علي مجيد122920
219إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيى

220إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىروزان صالح عبدهللا409734

221إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىباخان محمد احمد122866

222إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىداليا جعفر اسماعيل163498

ن محمد محمود122916 223إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسولير

224إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىكةشاو جعفر سليم518291

225إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىمزدة عبدالرحمن توفيق161868

226إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىتاران مصطفن حمد163050

227إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخونجة محمد خدر122899

228إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةهار محمد محمود289380

229إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبيخال حسن بايز409346

كز مصطفن حمد409423 230إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنير

ن289538 231إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوش علي حسير

232إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىعائشه محمد عبدهللا409713

233إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىئه زين رسول نادر122895

234إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخاوةر محمد رسول342128

235إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشارا عبدهللا خضن163185

ن محمود163016 236إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبوتان محمدامير

237إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةناز مصطفن خضن162819

شوخان علي مجيد122921
238إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيى

239إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسوزان طالب اسماعيل409331

240إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشكرية قاسم اسماعيل19579

241إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىرةوةند سيف هللا حمد163019

242إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنيشان مقداد قادر122896

243إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسومية محمد صالح163094

ن409264 244إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىنوال طه محمدامير

245إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىريزنة عبدالصمد محمد163046

246إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخه نده طالب ابوبكر289563

247إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىدانيا ابراهيم محمود163113

248إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىمعصومه قاسم اسماعيل409354

249إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةناز لطيف جالل409793

250إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبه روش حسن علي163095

ن طة163258 251إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىئاويزة ياسير

252إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشاناز عبدهللا خالد161494

ن خضن161430 253إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىاسمر ياسير

254إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىفريدة خدر حمد163031

255إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىساوين احمد عثمان409607

256إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىديدن جالل عبدهللا162653

ن122902 257إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبيخال قادر محمدامير

258إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىالنة وهاب درويش163112

ن محمد289524 259إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىمه ستان حسير

260إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشوين عزيز اسماعيل289436

و برهان طه122858 261إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىهير

ن عباس خضن161485 262إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىالفير

263إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىله نجه سليمان مصطفن163055

264إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبةريشان اسماعيل مصطفن544985

265إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبناز محمد رسول342132

266إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىشنيار هةزار اسماعيل409418

267إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبنار اسماعيل محمد163401



268إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىخةندة مسعود حسن163086

269إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىسارية نادر حمد122919

270بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىنازدار ابراهيم حسن409908

271بكالوريوسبيتواتة41288السليمانيةأنيىفضيلة ابراهيم حسن409934

272إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىبه هرة احمد قادر409787

273إعداديةبيتواتة41288السليمانيةأنيىره يان محمد مصطفن458238

1ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرخدر احمد عثمان329614

وت24637 2ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد رسول بير

3ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرسالم محمود نارص411925

4ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد رسول412101

ن حمه331908 5ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرحمة حسير

6بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردارا خدر حسن24394

7بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررسول محمد قادر24576

ي جنة رستم130911 8بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحاج 

9بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربختيار علي ابراهيم332883

10بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر محمود عبدهللا233708

ن ماماغا332502 11بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حمةامير

12بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد يعقوب24767

13بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا رسول احمد229431

14بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد خدر وسو233726

15بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد خدر احمد331866

16بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخدر عوال سمايل412713

17بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاريان عبدالرحمان ابراهيم236487

وت236436 18بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمهدي رسول بير

19بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهمزة عبدهللا صالح23165

20بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراوميد رسول الياس23157

21بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردانا عباس محمد233692

22بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن عبدهللا رسول23138

23بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد قادر رسول332523

24بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالقادر احمد قادر233357

و اسماعيل مصطفن332295 25بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربيرسر

ن عوسمان233697 26بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسير

27بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرادريس هومر عل329189

وت23099 28بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردالوه ر حمه بير

29بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرابوبكر ابراهيم خضن23125

يف233833 30بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسن شر

ن مصطفن23090 31بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسير

32بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد ابراهيم حمة412686

33بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر صالح عثمان122059

34بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشورش احمد رسول23139

ن411831 35بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرادريس محمد امير

ن عباس احمد24868 36بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسير

37بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر احمد عبدهللا233641

38بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرصالح علي صالح24443

39بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرزيار محمد محمود331844

40بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمة236396

41بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمهدي عبدالرحمن خدر24810

42بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد حسن محمود126933

43بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررزكار ابراهيم محمود23136

44بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد سليمان اسماعيل411965

ن128530 45بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرفرهاد ابراهيم حسير

46بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةركوت كاكةمةم عمر234074



47بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسن عبدهللا236406

48بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر محمد عمر23103

49بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرصالح محمد اسماعيل234174

50بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا رسول عبدهللا23092

51بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرصابر مغديد خدر236525

52بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررزكار عبدهللا حمة24593

53بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن حسن رسول331797

54بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن رسول مامال24857

55بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررزكار حسن حمة233452

56بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرفريدون بابكر احمد331929

57بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد محمد رسول23173

ن سليمان233662 58بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسير

59بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرنزاد حمة عبدهللا24631

ن احمد230657 60بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةرهةد حسير

61بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالحكيم سعيد محمد236524

ن23176 ن ابراهيم حسن شير 62بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسير

63بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرزانا اسماعيل عبدهللا24723

64بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرجوتيار فرخه احمد411759

65بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي عبدهللا شيخة23122

66بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر احمد حمة122036

67بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي محمد احمد236488

68بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامان عبدهللا احمد24860

69بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبوار صالح حمةسور231112

70بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمه ريوان صابر ابراهيم233719

ي236419 71بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد رسول ني 

72بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرصادق ابراهيم محمد433196

73بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعثمان محمد حسن329655

74بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهمزة عبدهللا ابراهيم24625

75بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا حسن عبدهللا236438

76بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد حسن ابراهيم23153

77بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةرباز محمد عبدهللا233742

ة ابراهيم مصطفن128680 78بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمير

79بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرنةوزاد محمود رسول23124

80بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام ابوبكر عمر411582

81بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد اورحمن محمد236399

82بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربايز احمد ابراهيم23161

83بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمزدة محمد ابراهيم24678

84بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر خدر حمة233547

85بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرابوبكر قادر حمة332359

86بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد قادر234082

87بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر محمد وسو331435

88بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرارام عمر باهومر24802

89بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربةختيار قادر مصطفن23166

90بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا عباس احمد236496

91بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمود23072

92بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمهدي عمر اسماعيل411782

93بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركاوة قادر علي23160

94بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبوار عمر محمد23115

95بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود اسماعيل محمود24501

96بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاالن علي حسن233218

97بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربختيار رسول احمد236430

98بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردلير محمد همزه23156



99بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام حسن رسول234276

100بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد شيخه بابكر233954

101بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود عمر احمد236400

ن24847 102بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن حمه حسير

103بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام صالح حسن412053

104بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشتيوان خدر عثمان413007

105بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام رسول خدر512452

106بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسوران سليمان محمد411723

107بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشهد محمد قادر233985

108بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر صالح حمه253712

ن احمد24432 109بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن حسير

ن خدر حمه460146 110بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسير

111بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر احمد قادر23177

112بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاوارة قادر احمد460115

113بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعثمان قادر احمد236412

114بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر احمد محمد24486

115بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشتيوان شيخه بابكر24559

116بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاوبير محمد خدر413012

117بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالخالق احمد عبدالرحمن233316

ن236389 118بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشتيوان شيخة حسير

119بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرغريب عمر عبدالرحمن411848

120بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردلشاد صالح محمد233351

121بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاوكار رسول عبدهللا412976

122بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشه مال قادر احمد236447

123بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالقادر اسماعيل ويس236499

وت24628 124بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيدي رسول بير

125بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربختيار احمد حمه24963

126بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرجبار عوال سوفىمحمود24971

127بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد احمد حمة236404

128بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسالم محمد احمد23141

129بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا سليمان حمةزةرد233087

130بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد ابراهيم موس230358

131بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرغريب خدر حمه23095

132بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاكام قادر صالح411296

133بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاوكار ابراهيم خضن512697

ن حمةسور24584 134بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسير

ن233515 135بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرارام رحمان حسن شير

ن234244 ن عبدهللا حسير 136بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسير

137بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا عبدالرحمن خدر234098

138بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربختيار حسن حمة24925

139بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامان صالح رشيد411664

140بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالرحمن عبدهللا محمود24827

141بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر محمد اسماعيل433185

142بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبوار محمد وسو233877

143بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهانا اسماعيل سليمان233419

ن332158 144بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد حمةامير

ن332245 145بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربه درخان محمود حسير

146بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركارمةند قادر عل23133

147بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراردالن محمد حسن236424

148دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرابراهيم اسماعيل محمد23087

149دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسليمان سليم قادر131233

150دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد عبدهللا23182



151دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل محمود اسماعيل329107

152دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا اسماعيل سليم512723

153دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاوارة محمد محمود412065

154دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرخدر حسن ابراهيم23155

155دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعزيز عبدهللا عزيز128093

156دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن احمد حمه233262

157دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرقادر محمد حمة24823

158دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر قادر احمد411748

159دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد عبدهللا حسن41075

160دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن علي بابير24733

161دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر محمود كريم129922

162دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد محمود حسن433233

163دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسليم هومر مصطفن233280

ي24970 164دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد روستم حاج 

165دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي محمد رسول231719

166دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل عمر اسماعيل233245

167دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد ابراهيم محمد24955

168دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد كريم علي331884

ن عبدهللا236432 ن حسير 169دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمدامير

170دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراراز احمد محمود229261

 علي411495
ن 171دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرجمال حسير

172دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالرحمن همزه حمه230947

173دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي وسو موس236402

174دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد حمة قادر24567

175دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد الياس236517

176دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام بابكر خدر233251

ي محمد233038
177دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالرحمن احمد ففى

وت236508 178دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكررسول عزيز بير

179دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكريوسف حسن محمد332391

180دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهمزة محمد خدر411971

181دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد احمد موس24518

182دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكررحمن احمد رسول332437

183دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود احمد حمة233926

 محمود23119
ن
184دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عوال سوق

ن233438 185دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرجوتيار محمد امير

186دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكربايز بابكر محمد236445

187دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرابوبكر عمر سليمان23113

188دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد برايم محمد233922

189دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي مصطفن حسن411452

190دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبوار ابراهيم محمود332206

191دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرئازاد خدر عمر233754

192دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا خدر وسو411932

193دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا مصطفن عبدهللا512661

194دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن همزة علي233160

195دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكردلشاد حسن قادر24426

196دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرفريدون احمد خضن24527

197دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد قادر اسماعيل413019

ن24521 198دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكربةرهةم علي حسير

199دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرربوار قادر اسماعيل231297

ي علي151601
200دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهادي ففى

201دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشوانة محمود وسو233936

202دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر احمد حمه236429



203دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهمزة احمد علي23093

ن23068 204دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعثمان علي حسير

205دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل رسول قادر236528

ن23151 206دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرستار برايم حسير

207دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرنوزاد رسول حسن126676

208دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكركاروان رفيق محمد412218

209دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةرهةد محمد عبد هللا121951

210دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمهدي محمود حسن23089

211دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا حمد علي23084

212دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا احمد فرخه233127

ن احمد23086 213دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر حسير

214دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالسالم علي محمد233221

215دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي خدر حمه129596

ن جنة رستم236469 216دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبير

217دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرروزكار علي صالح24985

218دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاوكار خدر محمد233115

219دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد مارف عمر332643

220دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبوار احمد علي412071

221دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود محمد قادر232964

222دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر احمد ابراهيم230542

223دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن رسول احمد23106

كو احمد علي411915 224دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشير

225إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن علي ممند236512

226إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرصالح بابكر محمد233606

227إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد محمد محمود24587

228إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن محمد حسن329803

229إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا حمة شيخة122025

230إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرقادر احمد قادر129826

231إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالقادر احمد حسن128912

ن محمد محمود131493 232إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسير

233إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي عبدهللا اسعد23076

234إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد اسماعيل حسن412223

235إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمصطفن عبدهللا اسماعيل236448

236إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد ابراهيم سليمان23164

237إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمهدي احمد علي413084

1ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكررزكار اسعد محمد234022

2ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرصابر صابر ابراهيم412551

3ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل عبدهللا احمد233076

4ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرسعدون هومر عل412851

5ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةذكرغريب علي صالح332018

6بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود عبدهللا محمود331763

7بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكريوسف محمد حمة231432

8بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامان ابراهيم سليم331952

9بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخاليد رسول احمد236434

10بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامان ابراهيم وةتمان331969

11بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام سليم حسن290293

12بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالرحيم محمد قادر24563

13بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشمال احمد عل331935

14بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردانا حسن همزة236473

15بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمه236515

ن234280 16بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررةوةند علي حسير

17بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئازاد احمد علي233565



18بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالكريم محمد احمد24967

19بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرابوبكر رسول حسن411306

20بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرابوبكر حسن عبدهللا236519

21بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد عمر عبدالرحمن411703

22بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشتيوان علي رسول411975

23بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد عبدهللا كريم234317

24بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراراس خالد رسول411477

25بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرجوهر عبدهللا حسن23088

26بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهةردى عبدالرحمن ففى مصطفن412119

27بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعلي قادر حمة233826

28بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمهدي حسن بابكر24534

29بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاوكار احمد عبدالرحمان24529

30بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرنوزاد سوارة رسول23102

31بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرراويز محمد شيخه411218

32بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركامران احمد عمر23174

ي330946 33بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيوا رسول ني 

34بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهمزة سليم خدر332428

35بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردلشاد محمد حسن332253

ن خدر330272 36بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرلقمان حسير

ن محمد قادر130972 37بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةفير

38بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرراويز مصطفن محمد411247

39بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرتوانا علي خدر24436

ن محمد513043 40بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا حسير

41بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركاروان محمد عبدالرحمن233947

42بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررشوان حمةصالح محمود236403

43بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد خضن محمد331019

44بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا محمود علي236520

45بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشاكار عل قادر23117

46بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاورى خدر عبدالرحمن24837

47بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالكريم عبدهللا كريم411209

48بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاوكار اسعد محمد411791

ن24541 49بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاكار ابوبكر حسير

ن قادر234086 50بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراسو حسير

51بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد جعفر محمد411312

52بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمنصور محمد بابير411608

53بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئامانج عبدهللا ويس230321

54بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل احمد عيىس411272

55بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا عثمان حسن236393

56بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررسول سليمان حمةزةرد332162

57بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرابوبكر عمر مجيد233268

ن رسول331981 58بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرايوب حسير

ي128735 59بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربيستون حسن حح 

60بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربريار عمر احمد233918

61بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئازاد محمد عثمان236526

62بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا محمد وسو24756

63بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئةلةند همزة خدر24974

64بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسة روة ر محمود ويىسي233434

65بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرريكار جمال مصطفن411350

ةو عمر رسول233679 66بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربيرسر

67بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخدر احمد قادر23107

ن512976 68بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرتوانا عثمان حسير

69بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاراز رسول محمود412972



70بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردانا عل خدر233630

71بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا رسول خدر234256

72بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسن خدر331911

73بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد محمد رسول332005

74بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئارام رسول حمه24821

75بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامال محمد كريم332431

76بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعل احمد مصطفن332200

77بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشةهرام محمد ابراهيم332074

78بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن علي خدر131051

79بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبوار احمد حمه231021

ن233624 80بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالحكيم عبدهللا حسير

ن عبدهللا عثمان24610 81بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبير

82بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرجينةر مصطفن محمود234158

83بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدةر محمد خدر412091

84بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربيستون محمد ابوبكر332594

85بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيدى وسو محمد411400

86بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربختيار وسو خدر233473

87بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرزيوار عبدهللا محمدعلي234012

88بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر ابراهيم احمد233858

89بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشاهو احمد عثمان332756

وت411552 ن عمر بير 90بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربلير

91بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركاروان خدر احمد412058

92بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشاباز قادر محمود332151

93بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكريوسف عبدالرحمن محمد411984

94بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاالن محمد محمود24524

95بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراردالن عمر مصطفن332848

ن411621 96بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرزانكو عبدهللا حسير

ن عبدهللا411527 97بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرروكان حسير

98بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود عبدهللا محمد234108

99بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر ابراهيم حسن412665

100بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحاكم سليمان هومر236459

101بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود حسن محمود233405

وت332472 102بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامان محمد بير

ن234200 103بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد عبدهللا محمدامير

ن411474 104بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشةبول حسن حسير

105بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن احمد محمد236511

106بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد محمود علي433194

107بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرجوهر محمود نارص411548

ن332178 108بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاوات محمود امير

109بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرارسالن عمر مصطفن236455

110بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركمال قادر وسو412738

111بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد رسول قادر233647

112بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسن بابكر236472

113بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر علي عبدهللا512651

114بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد خضن332484

115بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد ابراهيم احمد230652

ن234237 116بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراوميد علي حسير

117بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرنة ريمان عبدهللا ابراهيم411461

118بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالستار محمد عمر24429

119بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررسول هومر عل411242

120بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر صالح محمد412035

121بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئوميد حسن حسن512745



122بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركةنير حسن محمود233957

123بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاروز عبدهللا محمدعلي131076

124بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشاسوار رسول حمة412081

ن411292 125بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردةرباز محمود امير

126بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشوانه عبدهللا عبدالرحمان411358

127بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشارةوان عبدهللا حمة233893

128بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسن محمد حسن332732

129بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرادريس حمة رسول122044

130بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر عمر احمد332010

131بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرصباح محمد اسماعيل433189

132بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاكا ابراهيم احمد23100

133بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةرجل خدر عبدهللا233731

134بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركوران مصطفن عارف233200

135بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر مغدير احمد24978

136بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهةردى خدر محمد332311

137بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيدي عثمان حسن233867

138بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرصابر رسول حمد24457

139بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكركامةران عمر محمد236509

ن محمد234215 140بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكررةوةند حسير

141بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحسن اسماعيل حسن23098

142بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاالن محمد علي236471

143بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكرشكار محمد زاهر24462

144بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكردةرباز عبدهللا حسن233573

145دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالحكيم محمد احمد332024

146دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكررامان محمد احمد411446

147دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرجواس صالح خدر411690

148دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمصطفن عل بابكر330572

149دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرارسالن عبدهللا احمد229110

150دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكربشدر عل قادر331921

ن331959 ن محمدامير 151دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراسكندر حسير

152دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرريباز محمد عبدهللا236383

153دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمصطفن عبدهللا رسول231490

154دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراوات محمد حمه329254

ن وتمان24958 وان حسير 155دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسير

156دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهةردي نجم الدين حسن329340

157دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرفةرهةنك ابراهيم محمد332415

158دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعزيز خدر محمود129798

159دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراكام احمد اسماعيل230681

ن411262 160دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهادى عبدهللا حسير

161دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيدى عبدهللا صالح330336

162دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرباوةر عمر احمد236494

ة احمد حسن411897 163دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرامير

ن332186 ن محمود امير 164دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكربةهير

165دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرروبيل حمة عبدهللا411960

ن خدر330253 166دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدالحكيم حسير

ن412200 167دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حمةسور حسير

168دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشهةد عمر محمود231502

169دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرصديق صالح حسن332131

170دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد احمد سليمان129479

171دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةنكةر محمد علي23159

172دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد جعفر محمد412022

وان عبدهللا محمد411487 173دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشير



174دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهةردى عبدهللا حمة411904

175دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشمال احمد رسول233467

176دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشوانة محمد حمة24894

177دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرزيران محمد علي331339

178دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةرباز خدر حمه411268

179دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود خالد محمد233445

ن احمد233214 180دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرقادر حسير

181دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرخدر محمد مولود128054

وت محمد411540 182دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكربكر بير

183دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حمة رسول411711

184دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكررامان محمد علي129774

كو خالد محمد23128 185دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرشير

186دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرخالد وسو ابراهيم233271

187دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكروشيار خدر عبدالرحمن411404

188دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةردار عمر محمود460127

189دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد حسن محمود231271

190دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكركاروان عثمان حسن234133

191دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكراسو علي احمد232151

192دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيفار حسن محمد332051

ن233477 193دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرزيوار عبدهللا امير

194دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرئوميد محمد حسن331268

 علي محمد231624
ن 195دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرحسير

196دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا خدر332544

197دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر خضن اسماعيل24914

198دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود ابراهيم محمود460095

199دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد بكر حمه23175

200دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرنةبةز علي عباس411316

ن محمد412124 201دبلومقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسير

202إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيوا عل رسول411390

203إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرديارى عبدهللا علي411716

204إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرجيكر محمد عل24454

205إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمن ابراهيم قادر233024

ن محمود230151 206إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاسو حسير

207إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر محمد وتمان412373

208إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيمداد وسو محمد332322

209إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكردانا عمر محمد412188

210إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرخدر محمد حمه332165

211إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا علي قادر411636

212إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرلوزان اسو قادر329891

213إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرنوا احمد محمد412533

ن عمر محمود329905 214إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمه تير

215إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر رسول قادر25026

216إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا رسول حسن23080

217إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرريكار عمر قادر412038

218إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهةلويست كاوة خدر330436

219إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر حسن عبدهللا413035

ن233001 220إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسامان محمد امير

221إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكربةرهةم رسول محمود512636

222إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد ابوبكر محمد412982

223إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيدى ابراهيم عبدالرحمن229339

ن412320 وان محمد امير 224إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسير

225إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاواره حسن رسول129999



226إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرريكار احمد حسن412115

227إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرجاودير خدر محمود121994

228إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرزانا محمد ابراهيم412995

229إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل سليمان حسن231036

230إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكريوسف محمد ابراهيم229091

231إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرازاد علي حسن126650

232إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكركارزان اسماعيل حمه131104

ن محمود224547 233إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكربةختيار حسير

234إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد خالد علي229070

235إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكراسماعيل حمةعلي اسماعيل459565

236إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمود خدر عمر411448

237إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرجيكر عمر عل413028

238إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسيفةر محمد روستم224379

239إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد رسول قادر127671

240إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكربينةر همزة ممند127776

241إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةرهةد ئازاد احمد230704

242إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسوزيار سوران عبدهللا24585

243إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرجمال خدر عبدهللا233321

ن عمر خدر236467 244إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةفير

245إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرابراهيم حمة رسول24641

ن413039 246إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرباكو عبدالرحمن محمد امير

247إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكراحمد علي احمد121943

248إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرزانيار لوقمان سعيد512753

ن احمد233299 249إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكركارمةند حمدامير

250إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكردةرواز دلشاد احمد331925

251إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرنهروان محمد محمود236444

252إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرشتيب صالح سليم127360

ن عل قادر411641 253إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرريبير

254إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد حسن مصطفن460120

255إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد خالد محمد411418

256إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهادي اسماعيل سليمان233774

257إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرنهرو بايز خدر411466

258إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسالم عبدهللا احمد231538

259إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعمر سليمان سليم230086

260إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرجمال محمد خضن236435

261إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكركامروز رسول محمد122063

262إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد122054

263إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرئاالن رسول الياس330462

264إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرديارى خدر حسن332284

265إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسةردةم علي محمد332064

266إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرنه ريمان عمر قادر233637

267إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهاودةم قادر مولود412045

268إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرئةلةند نةشةوت خدر412357

269إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرسوران خدر ابراهيم412625

270إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرزةمةند خدر مصطفن233422

271إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهمزة رسول خدر230015

272إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكربه يوه تد احمد محمد459952

273إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرعبدهللا خدر عبدهللا131326

274إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرراويز عبدالرحمن احمد412654

ن محمود230103 275إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكركوسارى حسير

ن سمكو محمود23172 276إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكربلير

277إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن احمد331187



 علي23114
ن 278إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكربروا حسير

279إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةذكرهيوا عثمان مصطفن512548

280بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةذكراسو قادر صالح332876

1ماجستيرقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسورمة حمد ابراهيم411762

2بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو صالح ابراهيم411254

ن خدر عمر236482 3بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشهير

ن236529 ية رحمان حسن شير 4بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىصي 

5بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتارا محمد بابير411593

شهال علي احمد23150
6بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ن صالح رشيد412047 7بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازةنير

8بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو احمد خدر126890

9بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىحليمه محمد سليمان23065

وت233584 10بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيان حمه بير

11بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسةيوان محمد عبدهللا236485

ن231810 12بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوشت رحمان حسن شير

13بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةاللة عبدهللا ويس231728

14بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةناز وسو احمد329065

15بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفةريده مولود اسماعيل341328

ية حمة احمد24772 16بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىصي 

ي231158 17بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىازاد برايم حاج 

18بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبدرية حمة احمد23085

19بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىعبدهللا عمر رسول23126

20بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجيمن عل قادر412979

21بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفاطمة محمد محمود24953

22بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىناهده محمد سليمان23091

ن صالح محمد234102 23بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشةرمير

24بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروبار قادر محمد236481

25بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديمن اورحمن محمد233537

26بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيتون رسول خدر234121

ن محمد236398 27بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبفرين حمةامير

28بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةوار احمد محمد24841

29بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاواز مصطفن سليم231800

30بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروخوش عمر محمود23121

31بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوسن محمد ابراهيم230231

32بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو محمد عبدهللا236464

بنار مينة علي23104
33بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

34بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةروين عمر احمد230183

ن بابكر236441 35بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان محمدامير

36بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجرو خدر حمة23146

37دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكالويز رضا سعيد23101

38دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرحمت ابراهيم محمد24746

39دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىصفيه ابراهيم حسن236462

ن احمد حمه236463 40دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشهير

كالويز علي اسماعيل24671
41دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

42دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىامينه ويىس محمد233347

43دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروبار خدر محمد230592

ن محمود24654 44دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمريم حسير

45دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيبة حسن حمة23170

ن411331 ن حسير 46دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبهرة حمةامير

و محمد همزه24619 47دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهير

ية ابراهيم حمة24747 48دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىصي 

49دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيكةرد عل ابراهيم24961



شكرية علي بابير129888
50دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

51دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىقمريه محمد اسماعيل332900

52دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمارية توفيق احمد24633

53دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشهال ابوبكر حسن236523

54دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدولت عثمان احمد233207

55دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىساكار حارث محمود412817

56دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفريده رسول ويىس233619

57دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىساكار خدر حمد412098

ي وسو233256
ن قوربابن 58دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازنير

ي عبدهللا233125 59دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشيالن حاج 

60دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو احمد حمه24479

61دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروناك هومر احمد24849

62دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيشتمان محمد عزيز126615

63دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنعيمة سليم خدر332336

64دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفاطمة محمد محمود411910

65دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبهار كريم حمه24933

66دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبناوين حسن احمد236409

67دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاناز حمة حسن332615

ن حمة460110 68دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوة حسير

69دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىره وشه ن اسماعيل ابراهيم24712

ن23067 ن عزالدين محمدامير 70دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئةفير

عمر علي قادر411947
71دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

72دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروبار حارث محمود23149

73دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفاطمة رسول محمد411293

74دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاواز محمد محمد412886

75دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديمن خدر عبدهللا233864

ن برايم درويش236390 76دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازنير

77دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةنار احمد رسو236395

78دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةخشان حسن ويىس460059

79دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهيشو حمة حسن412172

ن عباس233507 80دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفاطمة حسير

81دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروخوش رحمن حمة24516

ن331940 82دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنياز اسماعيل حمةامير

83دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديمن احمد فرخه233139

و محمد بابير411599 84دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهير

85دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان حسن قادر231696

86دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشهال احمد حمه24878

87دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو اسماعيل ويس236498

88دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلسوز محمد رسول332688

89دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيبه صالح توفيق122032

90دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىاشيى عل محمود512573

91دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكيابند حسن محمد236394

ي236513 92دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان برايم حاج 

93دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباخان عبدالرحمن محمد411988

ن حمه411347 94دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسةيران حسير

ن24664 95إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىامينة محمود حسير

96إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمريم ممند برايم229229

97إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىامينه محمد عمر128558

ن حمه411344 1بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلنيا حسير

ن كريم233241 و حسير 2بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهير

3بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهيفن همزة خدر24468

ي332149 ئازيز ابراهيم ني 
4بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى



5بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالفان محمد محمود411328

6بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزريان حسن احمد23132

7بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباداشت احمد محمد332279

8بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجيا قادر حسن23040

9بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىاشيى عمر محمد126793

10بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنيار قادر مصطفن513032

ا عبدهللا عمر331413 ن 11بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

12بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىناسكة احمد وتمان236452

وت513021 ن بير 13بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنينا حسير

14بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىملك احمد وسو234145

15بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوفار محمد محمود236522

 علي رسول329229
ن 16بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدةشبير

17بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخيالن عل محمد25056

بفرين علي قادر233016
18بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

19بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئةوين محمد حسن331887

ن عبدهللا احمد332462 20بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرنكير

21بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكانياو اسماعيل حمة236503

22بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجيا ابوبكر محمد411432

23بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمريم عبدهللا محمود234167

ن ابوبكر عبدهللا411303 24بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةشبير

25بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىراويز محمد اسماعيل411300

26بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىيادكار عباس قادر412748

27بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبه سوز حسن اوال24649

28بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةيمان حسن حمة331784

29بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةناز احمد عل330168

30بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروانكه محمد رحيم331208

31بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمهناز اسماعيل حمة233609

32بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوخان سليمان محمد332783

33بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين درويش خدر233686

34بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنهايت حسن احمد411310

35بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىساكار صالح رشيد233850

36بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو محمد احمد24601

37بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجنار عثمان بابير330501

38بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخةرمان ابراهيم محمود513006

39بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمزدة خدر عبدهللا229998

ن رسول229966 40بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفيان حسير

41بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوزين عبدهللا عمر413001

42بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىناسكة محمد احمد413025

زالة خدر علي236521
43بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

44بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتوبا عزيز مصطفن411499

فاطمة حمة علي411755
45بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

46بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهازة محمد رسول331999

47بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوخان سليم خدر332306

48بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىناسكة حسن ويىس236506

49بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنفار عل رسول332510

50بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيبة احمد حسن411861

51بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىلينا اسو قادر331548

52بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةيفان احمد عمر412448

ن236385 ن حمة حسير 53بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرنكير

كواللة حمه علي233501
54بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

55بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنشتيمان عمر بابكر411501

56بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوزان حمه خدر23105



57بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىوةيالن خدر حمه411371

ن122069 58بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنار عثمان حسير

59بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةيان حمة احمد24991

ي رسول قادر25033
60بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىاشيى

يف233341 61بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين عزيز شر

و اسماعيل مصطفن512532 62بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهير

63بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتروسكة عل رسول24693

64بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوازار حسن محمود331776

ن محمد411587 65بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشيدا حسير

66بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاره زوو محمد ابوبكر460082

67بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاواز محمد عزيز233557

امينة علي حسن332128
68بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

69بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيبة عمر بابكر411708

70بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجيمن خدر محمود332892

71بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنازير حسن رسول332674

72بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروشنا احمد محمد126979

ن232996 73بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسنور محمد امير

74بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشةوبو محمد عل24825

75بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيكه رد احمد قادر23097

ن عل رةش24640 76بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيكرد حسير

77بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباخان محمود برايم233392

78بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدنيا بابكر باهومر233618

79بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىامينة حسن احمد330972

80بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزاكاو محمد مصطفن23070

81بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشناو رسول خدر331001

و حسن احمد129261 82بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهير

83بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباخان بابكر محمود412008

84بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفةراموش خدر بابكر236427

مريم علي ابراهيم332605
85بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

86بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشكرية حمة احمد332137

87بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروشنا عل حمةصالح332657

88بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاديه محمد محمد233578

89بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوشت محمد عمر23110

ي234004 ن حاج  90بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوزان حسير

91بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدانيال احمد عبدالرحمن331861

92بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاجرة احمد موس23066

93بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفخرية حسن رسول412194

94بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالوين عمر محمود23063

95بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوناز ابوبكر محمود411383

96بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوشت محمد ابراهيم332713

ن محمد حسن234228 97بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازنير

ن عبدهللا احمد332451 98بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةرمير

99بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوة عبدهللا خدر23178

ن460132 100بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيلة جالل محمدامير

101بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوجر حمة احمد332140

102بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروقية عزيز مصطفن234124

103بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوخان خدر حمة233911

104بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىماردين صالح محمد233905

ن236423 105بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةرجةم اسماعيل حسير

مه ستان محمد علي412086
106بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

107بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةهرة انور رحيم23135

ن24648 108بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنار ابوبكر حسير



ديدار علي جوامير23137
109بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ن130120 110بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنار محمد محمدامير

111بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىلينا وسو محمد460140

112بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةنار احمد عثمان23145

113بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسونيا محمد عمر332030

114بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزاكاو محمود برايم233887

115بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوناز وسو عزيز332555

116بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيبة برايم محمد233856

117بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخنجيل محمد ابوبكر460076

روزكار رسول علي331793
118بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

119بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشةوين سليمان رسول411535

120بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزين اسماعيل حمه234310

ن حمةسور23111 121بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزان حسير

ن236405 122بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاواز محمود امير

123بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتريفة عل رسول24698

124بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهدية رسول وسو412108

ي411956 125بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكازيوة عمر حاج 

126بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالوين محمد حسن412182

127بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدليفان مينه عبدان233296

128بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوجه ر سالم محمد231356

ن احمد233284 129بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالهام حسير

130بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيار احمد عثمان23143

131بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيان ابراهيم موس411232

تريفة علي ابراهيم236493
132بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

133بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىايمان عثمان احمد331857

وت332398 134بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىساوين محمد بير

135بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوردستان عباس علي230968

136بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاواز كاوة سليمان233398

137بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالوين قادر عبدهللا332056

138بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبوكان حسن حمة412029

139بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريناس احمد ففى مينة512717

140بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنار خدر قادر231153

141بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبانة محمود رسول411275

ن232959 142بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزنوير عبدهللا حسير

143بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديالن عزيز ازدين411260

144بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيور عمر قادر24829

145بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاجوان ابراهيم رسول25061

146بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزوان رحمن احمد236477

147بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةاللة اسماعيل مصطفن512505

148بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىامينة احمد محمد233900

149بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيمان ابراهيم عمر230730

150بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسونيا محمد ابراهيم332741

ة علي ابراهيم234115 سمير
151بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

152بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزين عبدهللا رسول24852

153بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسنوبةر عمر صالح512645

154بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتريفة محمد خدر23152

155بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزةنوير رسول احمد233492

156بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشيدا حمة ابراهيم24475

157بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديدار رسول حسن23078

158بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةوار قادر احمد25023

159بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزريان محمد عبدهللا236421

وت332748 160بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنا محمد بير



161بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجنار عثمان مصطفن412987

162بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمريم خدر عمر233944

163بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجوانة سليمان محمد236450

ن حسن حمة234182 164بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازةنير

165بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاجوان حسن حمه412024

166بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةنار اسماعيل حمه230339

167بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين قادر اسماعيل332144

168بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىساوين محمد رسول24886

ن24614 169بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيان ابوبكر حسير

170بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباريزة مصطفن صالح24816

171بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبرى عمر خدر332423

172بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمةستان عبدهللا حسن332667

173بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديمن خدر محمود332407

174بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتافكة ابراهيم محمود331946

175بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازدار عل قادر412012

176بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهانا احمد عبدهللا23167

177بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزوان محمود رسول412974

178بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنةمام واحد احمد411273

179بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوزان احمد اورحمان231172

ن صالح ابراهيم236416 180بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشهير

181بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين محمد وسو127841

182بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنةوا خالد احمد332694

183بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمريم لقمان سعيد232978

184بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو هومر مصطفن234143

185بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديمن عل قادر411221

ن23083 186بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزين احمد محمدامير

187بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتةالر رسول عباس231161

188بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيكار مينة احمد130185

ن محمود411574 189بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزالة حسير

ن236407 190بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزريان عبدهللا حسير

ي اسماعيل علي412237 191بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

يف532694 192بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئة زين عزيز شر

193بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشادان وسو محمد236457

يفان عبدهللا رسول23081 194بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

195بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةناز احمد اسماعيل412649

ن25017 ته رزه علي حسير
196بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

روخسار علي عباس411694
197بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

198بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةيان ابراهيم عمر233879

199بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيكرد محمد صالح24490

200بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوردستان رسول مصطفن236505

201بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفريشتة حمة رسول24796

202بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخنده جالل قادر233649

ن233381 203بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشياز عمر امير

204بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنار عثمان مصطفن413112

ن332621 ي عبدهللا حسير
205بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكابن

206بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةناز محمد همزة24730

 علي233092
ن 207بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشادي حسير

208بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهيشو عبدهللا احمد332456

209بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئارةزو محمد حمه129545

ان علي باهومر233154
ن 210بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكير

211بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنيار حمة خدر411224

212بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشكرية خضن عباس23118



213بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزنوير ابراهيم عمر236518

214بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكلثوم محمد احمد411729

215بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنارنج حسن سليمان39750

شيبا علي رسول412050
216بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

217بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسنور حسن قادر23109

218بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيكةرد ابراهيم عمر230442

219بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنيار احمد عثمان23142

220بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوردستان عمر قادر231011

221بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا رسول230829

222بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريناس صالح سليم23062

ي علي سليم411631
223بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىاشيى

224بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديدار عبدالرحمن محمد234119

225بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةيالن حسن عمر230295

226بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسومية رسول حاج 412514

227بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمرزيا حسن مصطفن460099

228بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىحليمة محمد ابراهيم332195

ن عمر مصطفن236453 229بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشةهير

ن محمد رسول233456 230بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةشبير

231بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزان حمة احمد24684

232بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوزين محمد احمد233527

ديرين حمةعلي خدر331962
233بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

234بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزينو سالم محمد233519

ن24875 235بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفاطمة بابكر حسير

236بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيكا عبدالقادر احمد24669

237بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديرين عبدهللا خالد412061

238بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكزال محمد رسول236527

239بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزاله مصطفن محمد233176

240بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريكان عمر حسن234210

241بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروشنا محمد حسن331253

ليلي احمد رسول412634
242بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ين علي احمد331166 شير
243بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

244بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخديجة حسن رسول411673

245بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديالن حسن عمر230312

246بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكيابةند احمد عل332382

جنار مينة علي230770
247بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

248بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديانة حسن همزة236474

249بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوزين عل رسول330004

250بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيكا محمد كريم328916

251دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفخرية محمد خدر24546

252دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةردون احمد اسماعيل233483

ن محمد احمد233532 253دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئةفير

254دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروخوش محمد عبدهللا332374

255دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزكار احمد حمه231406

256دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوثر رسول خدر330903

ن411222 يفان احمد حسير 257دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

258دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروشنا احمد محمود128616

259دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفريشتة رزكار اسماعيل24918

260دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخديجة خدر حمه412164

261دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكال سالم رسول332582

262دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجرو همزة احمد411278

263دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزبن عبدهللا علي413023

264دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشادية حسن حمة24644



ن محمود236504 265دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزالة حسير

266دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسيفةر حمة رسول233762

267دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرمزية حسن رسول411883

268دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنزيره احمد ابراهيم231779

269دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلنيا قادر موالن230630

270دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنيار حمة رسول330088

271دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةنار حسن حمة23168

ن خدر حمه24726 272دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىره نكير

273دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتريفة رسول عباس331974

ن رسول411394 274دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين حسير

ن331894 275دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبفرين عبدهللا حسير

276دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو محمد وسو412830

ن23169 277دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةرزين حمةالو حسير

278دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرازاوه حمه خدر331289

ارةزو قادر علي24472
279دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

280دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةاللة ابراهيم محمود532695

ى وسو حمة412135 281دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

282دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوميه عبدهللا ابراهيم332070

283دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروشنا عمر رسول411841

284دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريناس خدر محمد332492

يه احمد علي230894 صي 
285دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ي خرسو روستم130491
286دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاشيى

287دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا علي411457

288دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبرشنك خضن محمد234136

289دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبهار خدر اسماعيل332348

290دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوما محمد عبدهللا233384

ن حمةسور23108 291دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيان حسير

شانيا علي قادر23180
292دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

293دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىعزيمة سليم خدر411256

294دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتريفة عبدهللا خدر411230

295دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلسوز محمد خدر24605

296دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاناز محمد رسول411655

297دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجاوان محمد محمود412759

298دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجرو مصطفن محمود412017

299دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسنور ابراهيم عمر230414

300دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنةوروز خدر ابراهيم411614

301دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشةونم عمر مصطفن332787

302دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىراكويز حسن احمد233108

303دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباريزة حمة احمد126758

ن ابراهيم23075 304دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجيهان امير

305دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهازه احمد عثمان332763

306دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوةت بابكر بابير513058

307دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالنيا محمد عمر127114

308دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين عبدهللا عمر411771

ن ابراهيم122013 309دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيان حسير

ن233290 310دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوردستان خدر حسير

311دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئارةزوو عبدهللا حمة411227

312دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسارا سليم رسول129345

313دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشيواو عباس علي411893

314دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزكار عبدهللا حمة233051

315دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزالة عثمان حسن331771

316دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاجوان رسول عبدهللا411220



317دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةنار عثمان مصطفن24660

الفان علي حسن236478
318دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

319دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوزان قادر وسو236388

320دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكولزار وسو ابراهيم460069

ن اسماعيل ويس236502 321دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرةنكير

سوما علي احمد236386
322دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

323دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوزين رسول محمود412698

324دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان ابراهيم محمد459968

325دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروخوش محمد خدر411235

امينة علي محمد332168
326دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

327دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاسودة عمر محمد232968

328دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشةيدا ابراهيم همزه512676

شوة علي ابراهيم234094
329دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

330دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزالة صالح خدر411678

331دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبة فرين بابكر خدر230848

332دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىعائشة احمد رسول122006

ن411808 333دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرحمت عبدهللا حسير

334دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزالة بكر اسماعيل331901

335دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفاطمة عزيز مصطفن234127

336دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان رسول عبدهللا24834

337دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهه زان خدر عبدالرحمن23162

338دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىيافان محمد خدر233168

ن خدر حمه331916 339دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسةنكير

340دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاديه احمد خدر331993

ن332775 341دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدةرون خدر امير

342دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزين حسن محمود331237

343دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىلنيا حسن خدر411337

344دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروشنا رسول ابراهيم122046

345دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفريشتة بايزيد كامةال233189

346دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىاشنا عل رسول412878

347دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىناسكة مولود خدر121968

348دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنزار عبدهللا محمد329292

349دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدةرياس اسماعيل حمة233612

350دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيب محمد احمد24651

سهند علي احمد331835
351دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

352دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيرين خدر حمه412141

353دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمريم احمد عبدهللا460104

354دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكلثوم خدر عبدالرحمن411287

355دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزكار سليم محمود121973

356دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجنار اسماعيل مصطفن411979

357دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىميالنو حسن عمر411375

358دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشوشت محمد ابراهيم131359

359دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىداستان حسن عباس412075

360دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزالة سالم محمد233099

361دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروناك مصطفن محمد233838

ي علي233183
362دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةاللة ففى

363دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسيوة احمد فرخه233147

364دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكوزير محمد خدر23131

365دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسارا عبدهللا ابراهيم411802

366دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفريشتة ابراهيم بابكر411205

367دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتارا خدر محمود411565

368دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلكير ابوبكر مصطفن411661



369إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاللة عمر احمد229324

ن عبدهللا411506 370إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةودا حسير

شةرا علي قادر229275
371إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

372إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزان موس ويس224459

373إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىباهوز خدر حمة233842

374إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديارى عمر حسن131283

375إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنيار احمد عوال24742

376إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنازدار عبدهللا احمد231564

377إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسةدا محمد قادر332631

378إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوناز درويش خدر233431

379إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرنو محمد احمد329835

380إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوما محمد زاهر332249

ن عمر126826 381إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخاتون محمدامير

382إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزا محمد مولود233274

383إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئافان محمد عمر332173

384إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديمةن عل رسول412582

385إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنوا خدر حسن234288

386إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسومةية محمد عمر332037

387إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةناز عمر احمد332216

مريم علي اسماعيل23127
388إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

389إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهةتاو عمر قادر332771

ن229181 390إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزكار عمر حسير

391إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتانيا احمد صالح411239

392إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجومان محمود حسن224246

393إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشادى قادر محمد459578

ان عبدهللا عثمان512445 ن 394إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

395إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئةشكان خدر عزيز459992

396إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكويستان سليمان محمود411648

397إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجوانة محمد عمر224338

ن230742 398إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيال نوزاد حسير

ن عبدهللا احمد332442 399إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهيفير

400إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفوزية محمد مولود233414

401إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئامنة رسول عبدهللا411251

402إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسميه حسن رسول411992

403إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنجيبه خدر عمر126808

بنار حسن علي231597
404إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

405إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدةريا محمود حوال331854

406إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبناز خالد محمد411410

407إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنو مصطفن احمد329944

الوين علي خضن233031
408إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

هاوزين عبدالسالم علي233930
409إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ن128022 410إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيشتمان اسماعيل حسير

411إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزريان بابير بابكر130822

412إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاشيى عمر سليم230854

413إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسوهام خدر ابراهيم412496

414إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنعمت خدر عبدهللا126708

415إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشارا وسو محمد332300

416إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشيدا حسن محمود233782

417إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىراسان محمد شيخة331848

418إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشلير مصطفن احمد329924

419إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمهناز خدر حمه330315

420إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنزار جعفر حمد329463



421إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوناز عمر رسول230239

422إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزين احمد عبدهللا231826

423إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيرو رسول وسو328834

424إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسونيا احمد عبدهللا412425

ن رسول همزة411323 425إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرافير

426إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكه نير سالم محمد231207

ساريز علي عزيز249323
427إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

428إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبه هره ابراهيم محمد330117

ين محمود حسن224284 429إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشير

ن131582 430إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنعمت عبدهللا حسير

سارا علي محمود412765
431إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ن محمد خدر127402 432إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةيفير

ن412539 433إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرازيان محمد حسير

434إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسنور ابوبكر محمود412415

زةمةند علي اسماعيل330404
435إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

436إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةشاو رسول حسن24928

437إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالنة عمر مصطفن412269

ن230048 438إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيان احمد حسير

رازان محمد علي413041
439إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

440إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسةدا محمد رسول229146

ن رسول331310 441إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيكال حسير

442إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىجيهان عمر احمد412910

ن خدر412205 443إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنيكا حسير

444إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالهام محمد مولود330514

445إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزنة عمر احمد408643

446إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلسوز ابوبكر مصطفن229125

447إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدونيا حمة حسن332704

448إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزان عثمان عزيز121987

449إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديكان عمر حسن131258

ن412719 450إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهيشو محمد حسير

451إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىساية كمال محمد127420

452إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكةالويز احمد عبدهللا232987

453إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبه يمان عبدهللا عبدالرحمان233552

454إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيوند ابراهيم حمة130668

ي علي ويىسي412989
455إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكابن

يفان احمد خدر331867 456إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

عائشة علي محمود433311
457إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

458إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىدلستان حسن حح 332570

459إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفيان محمد مصطفن512512

زنوير بشدر علي332536
460إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

461إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىقدرية رسول عبدهللا411211

462إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبه ناز كمال محمود231142

ان يعقوب عبدالرحمن127379 ن 463إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسير

464إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالجان محمد محمود24421

465إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىمرزية عمر محمود229304

466إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنوا محمد حسن331056

467إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئاال عبدهللا ابراهيم328948

468إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهوزان محمد ابراهيم412984

469إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشناو احمد عل330218

470إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيام ابراهيم حمة130617

ن128845 471إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبيخال محمد محمدامير

ساكار قادر علي236392
472إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى



473إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىليل احمد خدر230161

جنار حسن علي229291
474إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

لةيالن علي محمد512491
475إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ن233368 476إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيرو عبدهللا حسير

477إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىرازاوة محمد روستم233335

478إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشه يدا بكر حمه229199

ن محمود229976 479إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسنور حسير

480إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكواللة محمود عبدهللا332213

ان سليمان محمود413036 ن 481إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

ن محمود230117 482إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسارا حسير

483إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشنيار وسو محمد329872

484إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىداهات حسن محمد121939

ن احمد127328 485إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىكنار حسير

ن512481 486إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروزان ابوبكر حسير

وز همزة عبدهللا230806 487إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

شناو علي محمد332060
488إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

489إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبةهار اسماعيل مصطفن412527

490إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىراكواز احمد محمود24548

491إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىهاوناز احمد اسماعيل412788

ن512432 492إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىريزين ابوبكر حسير

493إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاناز رسول خدر230023

494إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزيار عبدهللا قادر131463

495إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشاجوان رسول خدر234299

496إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسارا حسن بابكر127233

ن329566 497إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشلك رفيق محمدامير

ن خدر ابراهيم233362 498إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىئةفير

499إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفيان محمد حمة121975

500إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسانيا وسو محمود412291

يف248046 501إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىالفة عزيز شر

ى خالد محمد411421 502إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

503إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبنار عل رسول412796

ن230380 ان عبدهللا حسير ن 504إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىبير

505إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسةيران خالد رسول412868

506إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىسومية عمر صالح412784

507إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىفريشته رضا عبدهللا24995

508إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىماريا عبدالرحمن خدر121954

509إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىتارا ابراهيم عبدالرحمان229389

510إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنياز قادر احمد412768

ئافان محمد علي411334
511إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

ن محمد احمد24597 512إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشهير

513إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىزينو عباس علي412300

514إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىديدار عل رسول412791

از اسماعيل حمة231184 515إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىشير

516إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىروناك احمد محمود332042

517بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيىخديجة قادر حمة233790

ية مينة علي24890 صي 
518بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

خانم محمد علي127944
519بكالوريوسقلعة دزه41289السليمانيةأنيى

520دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىنرسين محمد خدر512670

521دبلومقلعة دزه41289السليمانيةأنيىامينه خدر حمه332288

يه عبدهللا وسو513051 522إعداديةقلعة دزه41289السليمانيةأنيىصي 

1بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرارام محمد حمه سعيد209357

2بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكررسول رشيد صالح209334



3بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرهاشم غفور محمد209333

4بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكربةهمن فرج مارف505028

ةو عمر غفور27808 5بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكربيرسر

6بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرعطا محمد سعيد27873

7بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرجبار عزالدين قادر118679

8دبلومشهربازار11290السليمانيةذكراحمد رشيد خوامراد209360

9دبلومشهربازار11290السليمانيةذكركاوه فرج محمد209352

10دبلومشهربازار11290السليمانيةذكراحمد رسول احمد27354

11دبلومشهربازار11290السليمانيةذكربكر حسن فرج27850

12دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرعلي محمد رشيد27925

13دبلومشهربازار11290السليمانيةذكربهاءالدين فرج مارف209362

14دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرابراهيم عبدهللا محمود27943

15دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرسورين نجم الدين محمد209366

ان محمود عبدهللا505165 16دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرمير

17دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرهاوزين طالب حمة209359

18دبلومشهربازار11290السليمانيةذكراوات كريم محمد505065

19دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرهونةر ابراهيم محمد209378

20دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرراويز عطار احمد209369

21دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرئامانج محمدصالح كريم209376

22دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرهوشمند فرج مارف505126

23إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكررؤوف رسول غفور209339

24إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكردانا رحيم كريم27950

25إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكررةنج جزاء محمد505183

يف505188 26إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرريكه وت جالل شر

1بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرشاكار طاليب كريم505068

ن عثمان رؤوف505192 2بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرريبير

3بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرمحمد طارق فريق505174

ن قادر سليم27817 4بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرسفير

ةو رحمان غفور505228 5بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكربيرسر

6بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرسيامند نضالدين روستم505045

ن احمد505030 7بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكركارزان ياسير

8بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرهةرزين صالح حسن505114

9بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرهيمن ابراهيم محمد209361

10بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرمحمد بختيار عثمان505213

11بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرسامان جمال صالح209350

12بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةذكرفهرهاد جمال احمد505241

13دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرريزوان رؤوف رسول209372

14دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرريباز ئاراس ابراهيم505226

15دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرريان رفيق رشيد209246

ن سعيد209348 16دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرئاواره امير

17دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرزانيار رحيم كريم209237

 علي27844
ن 18دبلومشهربازار11290السليمانيةذكرراميار حسير

19دبلومشهربازار11290السليمانيةذكربيالل طالب عبدهللا505091

20إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرمهدي محمد سعيد209268

21إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرديالن عمر صالح27935

22إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرهه ستيار عمر محي الدين209364

23إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكراركان عبداللرحمن محمد209307

ت حمه عل209373 ن 24إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكردانيار عير

25إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرهاوكار صالح محمد517993

26إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرمحمد عزت حمةعل209374

27إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرامانج رسول رشيد505100

28إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرويس جمال احمد505032



29إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكررةوةز هيوا عبدالواحد505043

ن505185 30إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرمروان بكر حسير

31إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرزانيار ريبوار ابراهيم505132

32إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرمحمد كاميل علي209335

33إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرساالر رسول رحيم505121

34إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكردابان كمال صالح505705

35إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرايوب محمد سعيد505098

36إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكركاروست لطيف علي505044

37إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرالوكو محمد احمد209351

38إعداديةشهربازار11290السليمانيةذكرطاهير اسماعيل محي الدين27959

1بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىبه هره مجيد محمد505169

ن505171 2بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىتريفة بكر حسير

3بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىتافكة صالح محمد517998

4بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىريواس صالح حسن27760

ي كاوة فرج209353
5بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىشيين

6بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىبه هار طاهر رضا209336

7بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىالفة كاوة فرج209354

كو محمد27827 8دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىنيكار شير

9دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىشوه محمد سعيد27854

10دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىجوانه سعيد عيىس27832

11دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىكوردان برزان قادر27798

ن209368 12دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىشيالن كاوة حمةامير

از رضا كريم505125 13دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىشير

14دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىساكار عثمان عل118750

15دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىدرخشان كمال رحمان27364

16دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىشكرية عبدهللا عزيز209375

17دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىباخان صديق توفيق209358

18دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىبهرة جمال احمد505243

ن طالب حمة209310 19دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىهافير

20دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىكةشاو عبدالهادي رشيد505210

21دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىبةيمان رحيم محمد209251

22دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىالنة صدرالدين احمد505176

23دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىكوفار عمر عبدهللا27953

24إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىارةزو عبدهللا محمد505050

25إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىهاوزين حسام الدين صالح27528

26إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىكلثوم عبدهللا سوارة505060

1بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىشاجوان مصطفن سعيد505052

2بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىشادان قادر عبدهللا209265

فيان علي محمد209242
3بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيى

4بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىبرزين صالح حسن209303

5بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىسوزيار اكرم عبدالرحمن27865

6بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىكةنار محمد مولود505095

7بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىشةونم فتاح مارف209280

ن505207 8بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىالفة رسول حسير

يفان رحيم كريم209342 9بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىبير

10بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىجنور فريدون سعيد505218

11بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىفريشتة كريم حسن505128

12بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىدلباك عبدهللا رشيد505162

13بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىجراخان مطلب عبدهللا505223

14بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىسةيران محمد درويش209344

15بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىسورين فرج مارف505111

ن505135 16بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىاوين بكر حسير



17بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىسوما عمر هادي505062

18بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىجنور عل صالح505194

19بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىروشنا ابراهيم محمد209377

20بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىنهاية عثمان محمد505041

21بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىكاشما لقمان عبدهللا505116

22بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىشةيدا كمال محمد209331

ان عدنان رحيم505239 ن 23بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىلير

24بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىسوزيار مصطفن سعيد433307

25بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىبنار كاوه رشيد505109

26بكالوريوسشهربازار11290السليمانيةأنيىسيوة طارق فريق505204

27دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىروشنا محمد سعيد209281

ن صالح209337 28دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىكوفار حسير

ن505122 29دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىناسكة كريم حسير

ن احمد505119 30دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىبةيار حمةامير

31دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىروزان كمال رحمان505196

32دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىسيوان رحيم كريم209341

33دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىفينوس عادل حارس505047

يف118782 و نريمان شر 34دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىهير

35دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىهه وار رسول رحيم505093

زيتون علي مولود505046
36دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيى

37دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىلنجة محي الدين احمد505178

الفان علي عزيز27931
38دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيى

39دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىكوجةر جالل فارس505225

40دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىسنور عل صالح505103

41دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىسوزيار احمد رشيد209338

42دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىروزى عزيز قادر209222

43دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىحليمة عل صالح505106

44دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىاشيى كامل عبدهللا505234

45دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىتوبا جمال محمد209349

46دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىئاال مصطفن سعيد505058

47دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىروشنا ساالر ياراحمد505199

48دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىسوزان فتاح قادر505154

49دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىبنار ابراهيم عبدهللا209355

50دبلومشهربازار11290السليمانيةأنيىتابان صديق حسن505220

51إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىروشنا رمضان غريب209286

52إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىكةزان عمر احمد209371

53إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىكه ردون لقمان عثمان505168

54إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىسوليفان جزا فتاح505209

55إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىرزية فاضل نورى209298

56إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىفرميسك كريم حسن505064

57إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىلونا محمد احمد505087

58إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىهاوزين عطا محمد27969

59إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىبة هرة ساالر صالح505066

60إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىساوين كامل جالل505214

61إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىشادي ستار احمد505190

62إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىريناز جزاء محمد505181

63إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىئافان حسام الدين صالح118606

64إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىهازه هيمن عبدهللا209239

65إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىالفة رحيم رحمان505038

66إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىسافو مطلب عبدهللا505232

67إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىزريان فتاح مارف209275

68إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىبةرزين حسام الدين صالح27414



69إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىئةزين عطا محمد27967

ن505205 70إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىسيما رسول حسير

71إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىسوسن جمال احمد27883

72إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىبةهرة عل مولود209261

73إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىرازاو يوسف جالل209232

ي احمد فرج118820
74إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىشيين

75إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىبةفرين فتاح مارف209255

76إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىريناس يوسف جالل209228

77إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىنه شميل اسماعيل ابراهيم505237

78إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىخةنده رحمان محمد505211

79إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىسنور محمود رحيم505067

80إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىاشنا رمضان غريب209301

يف505040 81إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىريزوان رفيق شر

82إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىشيالن ابوبكر عل505035

83إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىسمية صالح محمد209346

84إعداديةشهربازار11290السليمانيةأنيىزينو محمد عويز118664

1بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمحمود احمد كاكه عبدهللا211374

2بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمه ريوان عثمان محسن28257

3بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرعبداالمير كريم محمد69508

4بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكركارة بشتيوان عبدالوهاب211362

5بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهيوا حمد حسن28134

ن عزيز385603 6بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرخليل محمدامير

7بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكردلشاد عبدهللا ابراهيم433809

ن69737 8بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكربرزان محسن حمةامير

9بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمحمد هاشم طالب514035

10بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرسةركةوت جمال محمد211389

11بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكراراز عمر صالح514057

12دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمجيد قادر شيخه28124

13دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرعمر غفور رحيم28122

ن69576 14دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرغفور حمةسعيد حسير

15دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهادي محمد صالح211381

ن69714 16دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمحمود رسول حسير

17دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرسامان صالح الدين محمدحلمي28110

18دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكراكو رحمان سالةكر28194

19دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرعطا عارف مارف385616

يف385630 ن شر 20دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرعلي محمدامير

21دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرريبوار سعيد فتاح28140

22دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمحمود محمد قادر28184

23دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرسامال كاك جوان بهجت514079

24دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرجومان عبدهللا محمدطالب69648

25إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرنةبةز محمد محمود507048

1بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكربيستون احمد اسعد28178

2بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرديار جمال سالم121697

3بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهه لو كريم علي28210

4بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمحمد جمال احمد514039

5بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكربزاف شورش صابر514087

6بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرئاكا بشتيوان عبدالوهاب385584

7بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرزانا فرج حمةصالح385588

8دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكريشار عمر حسن28157

9دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرجيا ازاد صادق385563

10دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهاورى عبدالعزيز مجيد69794

11دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرزاكروس جمال عبدول69617



12دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرسةربةست جمال محمد385599

13دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهشام هاشم طالب514093

14دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرشاالو حاكم محمدهادي385601

15دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهه ردي محمد مصطفن385573

16دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرشكار جالل احمد385598

17إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكربالل كامل حسن69682

ن مصطفن69520 18إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرهاوزين ياسير

19إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرمحمد شهاب عبدالقادر385615

ن ادريس عثمان69831 20إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرالجير

21إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرعبدهللا جبار محمدصالح514071

22إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرزير طاهر اسعد69638

وان عبدهللا رشيد69497 23بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةذكرسير

كز محمد حمد211366 1بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىنير

2بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبهرة احمد حسن28127

3بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىجهان محمد حمد211364

4بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىرندة رشيد عمارة542152

5بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكة زان كمال محمود385626

6بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىسندس عطا ادم514048

ي محمد385629
7بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىسندس عثمان ففى

يف حمةكريم69565 8بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشنو شر

9دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبيخال سعيد فتاح28216

10دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبه يان غفور مصطفن28222

11دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىمريم اورحيم صالح28151

يه عبدهللا غفور211380 12دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىصي 

ي211385 13دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىزينب محمد صي 

14دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشيالن عبدالرحمن صديق516136

15دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبيكرد احمد كويخاقادر28114

16دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىناهده عثمان محمد119736

ن28163 17دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىرووناك عبدالغفور حمةامير

ئه ريفان محمود علي385609
18دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيى

19دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىنهايت حسن عبدهللا28137

20دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىلوالو حسن حمةكريم385594

ي542154 هناء محمد كرج 
21دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيى

22دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشيماء غريب محمود211360

23دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبهرة ايوب قادر385625

24دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكارزاو كريم محمد514062

ن حمه69759 ن حسير 25دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىنرمير

يفان عبدالكريم حسن28238 26دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبير

27إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىصبيحة مصطفن عبدهللا121694

28إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىجرو عمر احمد507038

29إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىروباك قادر شيخه69625

ى ابراهيم عارف69784 30إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبرسر

1بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىالرا ادريس عثمان69776

ن محمود مصطفن69823 2بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشهير

بانة جنكي حميد69748
3بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيى

ن فاضل جاسم515951 4بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىهيلير

ن نجمالدين سالم211373 5بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشه نكير

6بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشوخان بكر قادر385611

7بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكوردستان صالح طه69591

8بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىليمو فتاح عمر119710

9بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىايالف فريدون عمر507061

10بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىسارا حسيب فاتح385623



11بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىاال عبداالمير كريم69701

ن69607 ي خالد محمدامير
12بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبةخىسر

13بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىتابلو عبدالعزيز مجيد121706

14بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىجرو هادى محمد385635

15بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىجيا فارس حمة516125

16بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىحليمة فرج حمةصالح385568

17بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكلثوم شهاب عبدالقادر211369

18بكالوريوس11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىزريان مجيد سلمان385614

19دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىمرواري حمةجان حمةسور28172

20دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىهانا بةختيار قادر69546

21دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىالوين سالم عبدهللا211394

22دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىثريا جزا عبدهللا385589

23دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىسازان حسن محمد28189

24دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشاكار عمر حسن119720

كوردة صالح علي69695
25دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيى

26دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىدانيا حتم قادر385578

ن محمد كريم69668 27دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىنة خشير

28دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىئةزين ارشد محمد385612

29دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىهاوناز نةبةز محمد507058

و عبداالمير كريم385632 30دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىهير

ن28227 31دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكوفار جمال حسير

32دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىنيكار عبداالمير كريم69534

33دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشاجوان هاشم طالب515916

34دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكازين عبدالعزيز مجيد69808

35إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىكانياو درويش حمةطاهر385560

36إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىبوكان بكر قادر69725

37إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىفينك شهاب عبدالقادر211401

ن احمد طاهر211390 38إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشةهير

39إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىسارا كمال محمود385607

40إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىزوار نجم الدين سالم211387

41إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشانو محمود مصطفن121699

42إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشاناز هاشم طالب514098

43إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىرييان عزت عبدالرحمن385582

44إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىجنار حسن حمةكريم385604

جوان علي محمد69769
45دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيى

46دبلوم11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىشكول لطيف شمس الدين385634

47إعدادية11- مركزالمدينة 21291السليمانيةأنيىسعاده احمد عبدالرحيم211383

1ماجستير2- رانية 41292السليمانيةذكردلير خالد حسن163988

2ماجستير2- رانية 41292السليمانيةذكرهةنكاو كريم سعدى428448

ن163933 ن حسن حسير 3ماجستير2- رانية 41292السليمانيةذكرسفير

4بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرستار عبدالرحمان احمد121397

ي شيخه121201 5بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرخالد حاج 

ن163993 6بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرمحسن حسن حسير

ن163961 ن حسن حسير 7بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرتحسير

ن خليل عبدهللا121439 8بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرحسير

9بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرسوران عبدهللا احمد163927

ن121218 10بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهيمن حسن حسير

11بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكررفيق محمد عود361602

12بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرطه خضن محمود164063

13بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكركريكار خالد حسن121180

14بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرماهر عبدالسالم خليل163824

زاد مرشد121213 وان شير 15بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرشير



16بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرئاسو عزيز احمد163986

ةو سعيد محمد163814 17بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكربيرسر

18بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهاوكار وسو علي459916

ي جبار163959 19بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكربيستون ني 

20بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهوشيار حسن قادر163966

ي محمد164060 21بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرمحمد علي حاج 

22بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرنياز حمد رشيد163704

23بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكربةشدار دلشاد رسول361359

24بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهاوار عثمان رسول28408

25بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكررامال سليمان سعيد428479

26بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهونر كمال مصطفن518675

27بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرسعيد فتاح قادر361585

28دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرقاسم عبدهللا رسول32023

29دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكررسول عبدهللا رسول164044

30دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرعمر عوال وسو164019

31دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرمهدي جمال صالح428337

32دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكربكر عبدهللا بابكر163937

33دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكركيوان رشيد احمد163962

34دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرعبدالعزيز عزت عوال163922

35دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرتوانا كمال رشيد545012

36دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكربيار معصوم عبدالكريم28426

37دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرشورش قادر عبدهللا29231

38دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرزاكاو عثمان علي163932

39دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرهيمن عثمان مح الدين164068

 علي163968
ن 40دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكررةهبةر حسير

41دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكربةزدار حميد محمد121276

42دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرجوتيار خالد حسن121473

ن163916 43دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرادم عبدالصمد حمدامير

44دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكركريكار سليمان مصطفن121226

45دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرمقداد صالح سليمان163925

ن محمود121247 46دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرمحمد حمدامير

وان سليمان قادر164015 47دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرشير

48دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرزريان جالل احمد121264

1بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرصباح عوال حمد428162

2بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرزيلوان عبدهللا حمد361505

3بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن اسماعيل163842

4بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكردريا محمد رسول428210

5بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهيوا رشيد حمد164026

6بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهةنكاو رحمان مال28360

7بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرشةمال نجات احمد28374

وان محمد عود361430 8بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرشير

9بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرشوان سليمان صديق164115

10بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكراسماعيل عبدهللا وسو164054

ي عثمان رسول428472
11بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكردشيى

12بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرزانا عزيز محمود459719

13بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرانور محمد حسن164037

14بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرشاخةوان مارف رسول428333

15بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرايار جليل مصطفن361259

16بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكردانةر كمال كريم164079

ن164065 17بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرمهدي عبدالصمد حمدامير

ن28433  حمدامير
18بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهاوار مصطفن

19بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكراسماعيل عوال احمد28391



20بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرمحمد ناصح محمود545011

21بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرتةنيا محمد عبدالرحمن28377

22بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرسؤران خالد حسن459783

23بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرسةروان عثمان خضن164100

24بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكركوفةند عل كمال164086

ن164070 25بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهادي عبدالصمد حمدامير

26بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرعبدالحميد محمد محمد459950

27بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهاوبير سليمان مصطفن28366

28بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرهةريم صالح ابوبكر361282

29دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكردابان عثمان حسن428398

ن حسن164096 30دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكردلباك حمدامير

31دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرمحمد ارسالن سعدى518678

32دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكربابان نةبةز عبدهللا121310

33دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرصالح سلمان علي428361

ن قادر28422 34دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرئاريز حمدامير

35دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكراوميد ابراهيم فتاح507707

ن عبدالرحمن رمضان361238 36دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرحسير

37دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكربريار احمد سالم164061

38دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرهاوري خالد احمد121256

39دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرهيمن صالح ابوبكر163992

40دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرهانا عبداللطيف جالل518688

41دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرئاالن صباح محمد362335

42إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرهريز اسماعيل محمد121463

43إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكربروا سعيد عبدهللا163788

44إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرهوشنك سليمان مصطفن361733

45إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكررةوةز رشيد حسن163722

46إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرالفان ارسالن محمد163900

47إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرشازاد شدار عبدالرحمن164057

48إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرهيوا قادر خالد121249

49إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرئاكار خليل خدر428369

50إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكراحمد سليم جالل428169

51إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرسةدا شدار خليل28413

52إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكراسماعيل سعيد عبدهللا163784

53إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكركوسار حسن محمد518693

54إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرراميار محمد عبدهللا428245

55إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرمحمود رسول حاج 163725

56إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكرهه رمه ند مظفر علي163728

57إعدادية2- رانية 41292السليمانيةذكركاروان محمد عود361414

58بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرعبدالحكيم عبدهللا عبدالرحمن163811

59بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةذكرفاروق مولود خضن163991

ن121208 60دبلوم2- رانية 41292السليمانيةذكرفايق بايز محمدامير

1بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىسيفةر محمد عبدهللا428403

2بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىحسيبة حسن قادر163695

زا121347 ن عبدالكريم مير 3بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىافير

4بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىهازه صالح قادر163989

5بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىبة رزين جالل احمد164062

زا28367 6بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىادان عبدالكريم مير

7بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىتريسكة عبدالرزاق نادر163971

163979
ن
8بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىسعاد عبدالرحمن صوق

9بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىسةيران سعيد محمد121292

10بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىرنجاو نةبةز عبدهللا362053

11بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىزوان صابر عوال121366



ن428239 12بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىكةالريز ابراهيم حمدامير

13بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىالفان صابر عوالحسن121382

14دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىنازدار عمر احمد164088

15دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىبةيمان احمد عزيز121192

16دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىدياري عبدالرحمن اسماعيل459710

17دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىنمام سعيد محمد163956

ي يوسف28276
18دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىخونجة عزيز ففى

19دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىروزكار سليمان عبدهللا545014

ه اسكندر حمةسور428376 20دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىامير

21دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىمهرهبان اسماعيل حسن361392

22دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىزيان رسول ني 163982

23دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىدلنيا احمد مصطفن163964

ن163918 يوان عبدالصمد حمدامير 24دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىبير

ية مصطفن عبدهللا121242 25دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىصي 

26دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىكازان مصطفن رسول121422

27دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىخوناو حميد محمد164021

28إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىتارا رشيد محمود163944

29إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىشيالن سعيد محمد163930

ن فرست قادر362230 1بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىكفير

2بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىزيان احمد عبدهللا428252

3بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشنة محمد حسن428231

ن164076  محمدامير
4بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىمهناز مصطفن

ن حميد ابراهيم28280 5بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشهير

6بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىزةنوير لقمان برايم163727

7بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىئةزين قادر خالد28394

8بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىداليا محسن مجيد459742

و انور حسن164102 9بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىهير

10بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشوشت عبدهللا احمد361459

11بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىدونيا محمد عبدالرحمن28386

12بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشيدا خدر عوال361824

13بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىالجان سعيد سليمان163699

14بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىكرين عبدالرحمن ابراهيم459733

15بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشهال حميد ابراهيم121413

ن شيخة164072 16بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشيالن سفير

ي مصطفن121538 17بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىريزنة حاج 

18بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىسهيلة رسول اسماعيل164047

19بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىريزان حسن مجيد28285

20بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىبةيام محمد ابراهيم28364

21بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىشادى خدر عوال163764

22بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىبيستان حمة رسول270283

ن164075 23بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىئارةزو محمود امير

كز عبدهللا خدر361518 24بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىنير

زيكار مظفر علي164032
25بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيى

26بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىروناك خالد حسن164040

27بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىنةدوة نجم الدين خالد428388

28بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىبيكرد ابراهيم حسن428419

ن361191 29بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىبةيار عباس حسير

30بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىريحان حسن مجيد164042

31بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىكولستان محمد عزيز164104

32بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىئاشنا محمد رسول361182

33بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىبيكةرد خدر عبدهللا163891

34بكالوريوس2- رانية 41292السليمانيةأنيىده ريا عبدالرحمن اسماعيل163853



35دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىتروسكه بايزيد عبدهللا121228

ان برهان قادر362170 36دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىهير

37دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىدةريا همزه محمود28402

ي عزيز428411 38دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىشهناز حاج 

ن ابوبكر محمد164098 39دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىالفير

40دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىشاناز طه فتاح428423

يف زانوير164083 41دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىئافان شر

42دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىفاطمة كمال رشيد428466

ن428342 43دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىخرمان ابراهيم حمدامير

44دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىهاوسةر فيصل سعيد428415

45دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىئاشنه طه ويىس428200

46دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىنمام ابراهيم فتاح163977

47دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىهازة رحمان مال28331

ي جبار428456 روزان ني 
48دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيى

49دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىماريا محمد احمد428325

ن دلشاد خرسو164017 50دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىدلفير

51دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىسيبل صديق حسن164046

52دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىئاسوده ابراهيم فتاح28398

53دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىبةريز رشيد حسن518676

ن459753 54دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىريكان محمد حمدامير

55دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىريزيان عثمان حسن121526

56دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىروزكار حمد مصطفن361210

57دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىداستان رحمان سيدوك428439

58دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىروشنا عبدهللا حمد361484

59دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىسةوزة نجم الدين خالد428384

ن عل121176 60دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىروزيا حسير

61دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىخةرمان عبدهللا وسو164055

62دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىخديجه محمد رسول164081

ن محمد خضن163760 63دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىافير

ن428304 64دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىفينك ابراهيم حمدامير

65دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىكوردستان ابراهيم فتاح163974

66دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىبيوست محمد ابراهيم28362

67دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىرازان صالح احمد28373

68دبلوم2- رانية 41292السليمانيةأنيىكةوثر فيصل سعيد428434

69إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىهوزان احمد صالح163806

70إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىالفة محمد عيىس164052

71إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىنوا نزاد اكرم28370

72إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىالجان ايوب خالد163994

73إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىديزين محمد رسول361760

زينا هيمن علي121230
74إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيى

75إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىكووار حسن محمد518695

76إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىراويز احمد ويىسي163866

ن163872 77إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىديمةن كاكل حسير

78إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىكوشنك سواره صديق433395

79إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىكه ردون صديق رسول518679

80إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىشاناز رسو شيخه361920

81إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىئةلةند محمد ابراهيم361445

82إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىريزين مهدي عبدالرحمن163862

83إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىهازة عمر مصلح164111

ن459935 84إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىبيالن دلشاد حسير

ن دلشاد عال163808 85إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىهيلير

86إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىلينا حسن حمد428393



ن ابوبكر احمد518684 87إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىكه فير

88إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىشةيدا عبدول احمد459728

89إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىباكستان عبدالرحمن رمضان459746

يفان عبدالرحمن رمضان428351 90إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىبير

91إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىمهاباد رشيد حمد163790

92إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىخوسر فاخر مصطفن164108

93إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىبارين رزكار احمد164103

94إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىرازاوة عبدهللا نارص428179

95إعدادية2- رانية 41292السليمانيةأنيىرةوا رشيد حسن121447

1بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرعطا بهاءالدين محي الدين493052

2بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشاهو احمد حمةعلي28514

يف136910 3بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكردلير علي شر

4بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشوان حسن سعيد28610

5بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرهيمن حمةجان عبدالرحيم411616

6بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرتوانا محمد رحيم411718

ن411566 7بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرسةروةر جعفر محمدامير

8بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرمريوان محمد حسن28600

9دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرريبوار نجيب غريب142604

ن142639 10دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرسةنكةر علي حسير

11دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرريباز علي محمد142649

12إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرعثمان حمه سعيد احمد142618

13إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرمحمد سعيد صالح411639

14إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرئاسو برهان مجيد411746

ن هادى محمد412423 1بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرريبير

2بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرئاالن عمر غفور493012

ن411572 3بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرعدنان احمد حسير

4بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكراديب حسن كاكةحمه142635

5بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرهيفن جمال عل142392

6بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشاالو كمال فائق411543

7بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرجؤمان احمد محمد493043

8بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكربيستون محمد احمد411645

9بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرهاوبير خالد محمد411594

10بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرئاسو محمد سعيد411633

11بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكركوران سالم احمد142637

12بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرريباز مردان مهدى411534

13بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرجرو جعفر محمود493013

14بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرريكه وت احمد اسماعيل411563

15بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكركوسار شدار جبار142441

16بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرسةرهةنك صباح حمةعلي412554

17بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشيين احمد اسماعيل411559

18بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرهلكوت احمد محمد493042

19بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرزانا محمد كريم493039

20بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرخه بات هادي حمه136925

21بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرتوله علي عبدهللا493033

22بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرادريس محمد عبدهللا411603

23بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشاالو نوزاد ستار411611

ن حمة رؤوف28555 24بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكركوران حسير

25دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكركامران عمر كريم142450

26دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرمحمد حسن احمد411533

ن نوزاد ستار412391 27دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكربةلير

28دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكربالل محمد احمد411651

29دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشوان عبدالرحمن محمود493047



30إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكربافيل بابةشيخ حسن136956

31إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكربروا ابابكر نوري142613

32إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرديارى عاصي محمد28468

ن مردان مهدي412430 33إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرريبير

34إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرعل طه محمد412225

35إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرراويز هادي محمد412412

36إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرجومان نريمان محمود412494

37إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكركوسار رزكار محمد411998

38إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرزانيار محمد كريم525767

39إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرشوانة حميد محمد412037

40إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرمحمد هادي محمد412064

41إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرمحمد اميد علي411525

ن142630 42إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكردانا اديب محمدامير

43إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةذكرئاالن فتاح حسن142402

1بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىخه نده نريمان محمود412470

2بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشه يدا احمد محمد142419

3بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىزينو حسن طاهر142457

4بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىزاكاو محمدفائق كريم136949

وى ريبوار محمد411656 5بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشين

6بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىكوثر بختيار محمد28539

شنو احمد حمةعلي142509
7دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيى

8دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىجيمةن مصطفن رؤوف411529

9دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىفريدة احمد محمد137054

10دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتريفه شكر رحيم28477

جيا محمد علي137003
11دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيى

12دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىروشنا كمال نوري137066

13دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشلير حسن احمد28532

من رضا مارف142619 14دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشر

15دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبه ناز كاكه برا حمه فائق412292

16دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىديكان هيدايت محمدفائق136998

17دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشهرو طه محمد412156

18إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىحبسه قادر حمه عباس142425

19إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتارا عبدهللا احمد411585

20إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىنيكار عمر حمة28573

21إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئاشنا نوزاد ستار411555

ن محمد142650 22إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئاواز حمةامير

1بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىالنة نةوزاد عبدول493045

ش محمد142472 2بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىرازان هير

3بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىزريان غفور مدحت493010

4بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتابلو خالد عبدهللا28578

5بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشنو رشيد فرج142565

6بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسنور شدار جالل142497

7بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشنيار محمود كاكةحمه411524

8بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىمريم محمد رحيم493048

ن محمود كاكةحمه411522 9بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشةهير

10بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبيان محمد عبدهللا142614

و الوة محمد صالح142430 11بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىهير

12بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسنور بةختيار محمد28545

ن احمد411739 13بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىهيشو حسير

14بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىالفة ظاهر انور142645

15بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىنه شميل عمر محمد عل492993

16بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشانيا كاكه برا حمه فائق412132



17بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىراسيى كمال محمد411629

ن396279 18بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشاكار عبدالقادر محمدامير

ن صديق حكيم411623 19بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئةفير

20بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىريناس حسن كريم411749

يف137015 جنور علي شر
21بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيى

22بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشوخان شتيب علي142616

23بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىساكار رضا حسن338996

ن411580 24بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبرزين ساالر حمةامير

25بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئاسوس محمد عبداللة412296

ن احمد412481 26بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسناء حسير

27بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىناسكه هيدايت محمدفائق28563

28بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىروزان عباس علي412326

ي سالم نوري142648
29بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشيين

30بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىكوفةند رجب عبدالكريم142642

ن حمةرؤوف142620 31بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىناسكة حسير

32بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىكونا حمةصالح قادر142512

33بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبه يام هادى محمد411591

34بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىزريان عبدالستار حمةغريب142485

35بكالوريوس(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبةسوز محمود احمد412054

ن جالل142626 36دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسارا حسير

ن احمد28551 37دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسةيروز حسير

38دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشانيا نجات كريم28567

39دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشه يدا عمر محمود411613

ن142644 40دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسوما محمود محمدامير

41دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتارا عاصي محمد28461

42دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشهال سةرتيب عل142462

43دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىزيليا سامان مهدي493036

44دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئةسماء ساالر عبدالرحمن411598

45دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىالفه عويز قادر411532

46دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىنيكار محمد عل525772

47دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىديكان طه محمد412278

ن411553 48دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىهيشو ابراهيم حمه امير

49دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىماريا فاضل غالب142514

ن411547 50دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىخندة جعفر محمدامير

51دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئاشنا واحيد عبدهللا142503

52دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتةالر حميد محمد493037

ن142610 ن ساالر حمةامير 53دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىافير

54دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىايمان ظاهر طاهر142479

ن411578 ان نوزاد حمةامير ن 55دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىكير

ن جالل142605 56دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئاواز حسير

57دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبةرى نامق محمود411551

58دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىجنور محمد احمد142638

شاتوو عثمان علي411743
59دبلوم(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيى

ي نوزاد ستار412013
60إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئاشيى

61إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىاسيا ساالر عبدالرحمن412009

62إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسانا محمود عل412256

63إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتارا طه محمد412211

64إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىكوفار جمال عل142507

65إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىتارا احمد محمد142437

66إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىهه الت خالد كامل142444

67إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسارا عمر احمد411626

68إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىنمه صابر مصطفن412375



69إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئه ليمه شوت علي492991

ن142632 70إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشيماء محمد محمدامير

يف411545 ئافان علي شر
71إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيى

72إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشةيدا نريمان عثمان142584

73إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسوالف سالم سعيد28527

74إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىلةنجة محمد عل412095

75إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىايمان جزا حمةسعيد136970

و كمال حمة142572 76إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىهير

77إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشادى كاوه صالح412540

78إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسناء عمر عثمان412399

79إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىويزدان جزا حمةسعيد136986

80إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسعده احمد اسماعيل412104

81إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىكال عمر محمدعل142519

وى صديق صالح493040 82إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشين

83إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىلةنيا ظاهر انور495364

ن142552 84إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىته الر حمةصالح حسير

85إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشاتو اسو برهان412518

86إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشنيار ريبوار حسن412349

87إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىدنيا دلير عثمان492999

88إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىلوزان كريم محمد412363

89إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىديرين احمد عبدهللا411539

90إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبيليا بابةشيخ حسن136960

91إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسميه محمود احمد142590

92إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىئافان محمدسعيد عبدالكريم412025

93إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبه رى كامل مجيد493007

94إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىبةيام نجاة كريم137007

ن412070 95إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسناء فؤاد محمدامير

ن412435 96إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىازى ساالر حمةامير

ن عبدهللا412478 97إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشيواز حسير

ن412450 98إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىجاوان نوزاد حمه امير

ن412085 99إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىخةرمان جعفر محمدامير

ي محمد مصطفن142523
100إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىشيين

101إعدادية(مستحدث)قرداغ 21293السليمانيةأنيىسونيا حسن محمود411649

1ماجستير(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعدنان ابوبكر كاكةرةش73996

2ماجستير(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرايوب محسن كاكةرش75849

3دبلوم عالي(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةلو ناظم كاكةرش74116

4بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسالم عبدالرحمن رحيم449458

ن75611 5بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشنكه محمد امير

6بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشتيب لطيف علي74235

7بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد خليل كريم449448

8بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئاكار نامق قادر508829

9بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراوات عبيد كريم508772

ن407102 10بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرملكو فاتح محمدامير

11بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرابراهيم حامد شاسوار449523

12بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجاالك عمر عبدالعزيز449308

13بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجبار حمة عبدالرحمن406956

14بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهلكو انور غفور449473

15بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرنيشتمان احمد صالح445906

16بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشوان حسن فتاح445571

17بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرحسن محمد كريم117974

18بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربشتيوان محمد محمود407370

ن فاتح احمد73483 19بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرني 



20بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرناظم احمد محمد407111

21بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسعيد طيب غفور117959

22بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئارام عثمان كريم449321

23بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرارام انور غفور445553

ن406995 24بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربشتيوان فاتح محمدامير

25بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرباهر منصور حمةخورشد449242

26بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاشم محمد كريم406986

27بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزانيار واحد محمود449549

28بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن صالح كريم73910

29بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربيستون علي محمد74249

زاد عبدالعزيز صالح74044 30بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشير

31بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراشيى اسعد سعيد517515

32بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرارام عبدهللا حمه رحيم449556

33بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسو سالم مجيد406962

34بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةوال محمود عمر407376

35بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةلكةوت عبيد رشيد74890

36بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد خالد احمد75041

37بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراركان حسن احمد449303

38بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرامانج ابراهيم عبدهللا508487

39بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرايوب فاتح احمد449572

40بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراريان حميد فتاح407379

يف508469 41بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكررةوة ند جمال محمدشر

42بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهزار جعفر كريم74803

ن سيدكول عزيز73635 43بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرربيي 

44بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمريوان عمر قادر73941

45بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةردى عمر كاكةعبداله539553

46بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربه رهه م جمعة فتاح407375

47بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربه رزان محمود فالمورز407002

48بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسو حميد فتاح407627

49بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسو سالم بكر449227

50بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرفؤاد نجم الدين عمر449492

51بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراراس حسن صالح74672

52بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراوات كاكةبرا محمد445422

53بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسوران عمر محمد سعيد449529

54بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربختيار عادل بابير75082

ن407115 55بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكررامان عل حسير

56دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد مجيد محمد407400

57دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريونس فتاح حيدر73315

58دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسماعيل احمد محمد449503

59دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركمال عبدالرحمن رحيم449544

60دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرخطاب غفور كريم407077

61دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرلقمان علي سعيد449464

62دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرخليل كاكةسور فتاح74278

63دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعبيد شكر رسول407297

64دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرفريدون محمد محمود518003

65دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهلو جالل عبدالرحمن382397

ن طة75649 66دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرحميد حمةامير

وان عبدالرحمن فتاح407137 67دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسير

68دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمعتصم عبدالكريم عبدالرحمن73849

69دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةلمةت ابوبكر احمد73277

70دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشبست عبدالكريم عبدالرحمن73886

71دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردانا جبار فرج74208



72دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرفرمان عبدهللا عبدالرحمن449511

73دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرميكائيل سعيد احمد445726

74دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرفؤاد عبدالكريم حميد449256

75دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعلي ستار حمةرش74286

76دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشكوت مجيد محمد407061

77دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشوان غفور روستم73574

78دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرستار خضن عبدالرحمن449201

79دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشوان بكر صالح508570

ن رحيم407015 80دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريعقوب حسير

ن74451 81دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمردان عمر محمدامير

82دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد مجيد سعيد74974

83دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن فاتح حمه خان449562

84دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرارام وسمان عبدالرحمن508767

85دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزانا طة كريم74354

86دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهمزة عثمان نريمان74714

87دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن انور كريم449577

88دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريباز محمد عزيز508727

89دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرابراهيم احمد عزيز406976

90دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركاروان عبدهللا جالل449565

91دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسوارة محمد عزيز406938

92دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراوات كاكةجوان ففى407505

93دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردلشاد فاتح كاكه رش74271

94دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريزين انور غفور449501

95دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردلشاد قادر عبدالرحمن74054

96دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشمال عبدهللا محمود449436

كو عادل كاك عبدهللا446042 97دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشير

98دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربهروز عمر حبيب449470

99دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجاالك حسن محمد508765

ن محمد407353 100دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد حسير

101دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهه فال محمود عمر517597

102دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسالم عل محمد407024

و محمود توفيق407349 103دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربيرسر

104دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهونةر عبدالرحمن رحيم407045

105إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربكر عبدالخالق يحير74160

106إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرديار بكر عبدالخالق117821

يف407075 هللا عبدهللا محمدشر 107إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرخير

108إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد احمد مجيد407533

1ماجستير(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد عزيز محمد74770

2بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرارام سعيد مصطفن445949

3بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرامانج عبدالرحمن مصطفن449335

4بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاورى بالل كاكةعبدهللا407016

5بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشيدا بكر حمه شكر74487

6بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسيامند عبدالصمد حسن406945

7بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمزدة ابراهيم عبدهللا407083

8بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن عارف سالم449540

9بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعمر عبدهللا محمد407073

10بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجيا ابراهيم حمةصالح449349

11بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربرزان علي محمد406932

12بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرنهرو رؤوف صديق508795

13بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرروستم نادر احمد407555

14بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزيار غفور حامد407462

15بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرامانج فاتح احمد449324



16بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركوران محمد حميد407530

17بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريبوار فاتح عمر449269

وان عبدهللا احمد73255 18بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسير

19بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عبيد شكر407288

20بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوكار فتاح محمود74606

ن عبدالرحمن فتاح407139 21بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريبير

22بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسعد طالب احمد445431

23بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةردى لقمان محمد74316

24بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريباز عبيد كريم449542

25بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئاودير رمضان محمد449315

وان مولود صالح407062 26بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرنوشير

27بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريباز جمعة ابراهيم406953

28بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد كريم عبدهللا406939

29بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكررائد ابراهيم عمر407125

30بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوار جالل صالح449453

31بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركارزان مولود مجيد117626

32بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهوكر خالد كاكة449312

 علي407042
33بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريبوار محمد ففى

34بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشكوت عمر عبدالعزيز449409

35بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردةرواز دلير محمد407069

36بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجوهر صالح قادر449320

37بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسوران بارام علي449514

38بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهه ردى ساالر خضن74143

39بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريباز عماد نضالدين449467

40بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزانا يوسف عطار449522

41بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسو عمر عارف74916

42بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عماد نضالدين446050

43بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجرو عارف سالم449537

44بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسةنكةر خليل سوار73299

45بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركونا ابوبكر احمد407040

46بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئاسو احمد وهاب407010

47بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهوشيار هيوا رحيم406944

48بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئارى سوارة محمد406937

49بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركاروان واحد غفور75004

50بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرديار طارق توفيق407044

51بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوكار عبدالرحمن محمد406969

52بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد شوكت جوهر74081

53بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرابراهيم نورالدين حميد446029

ن فواد قادر407007 54بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرداهير

55بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسةرياس جليل خلف407066

56بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهريم نادال محمود407484

و احمد قادر117967 57بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربيرسر

58بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردانا عبدى محمد407363

59بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردارةوان حمةرشيد احمد406977

60بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريباز جعفر نامق406975

61بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئوميد كاظم توفيق407234

62بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريبوار جبار حمه رش508523

63بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرتوانا جالل نوري445797

64بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربرهان رؤوف مصطفن449314

65بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسماعيل مردان كاكةخان508806

66بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربريار هيوا محمد407039

ن عبدهللا قادر73985 67بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرياسير



68بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجومان مصلح ناصح407056

69بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشوانه احمد مجيد407117

70بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعبدهللا خالد كاكة449535

71بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرخيالن كامران غريب508804

72بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشاهو كاظم عزيز508782

73بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسود عاصي حمةعلي74410

74بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن كاكةوال حمة407382

75بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشاالو نجاة خورشيد407402

76بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد احمد قادر74522

77بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسامة سليم صابر406971

78بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرازوةر عزيز كويخاقادر406954

79بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركاوة مجيد حميد445665

ن محمد407086 80بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكررزكار حمةامير

81بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراريان بهمن برزو73821

ن74538 82بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشابان رمضان محمدامير

83بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرفريدون منصور حمةخورشيد449519

84بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةريز عمر كاكةعبداله407078

ن407300 85بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريبةر محمدصالح محمدامير

86بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربريار احمد حامد406987

87بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركاوة جبار محمد407293

88دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريوسف جليل خلف407356

89دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد حميد احمد407034

90دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشهنك محمد اسماعيل508625

91دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهه لمه ت ريبوار فهمي517632

92دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرتوانا دلشاد رشيد75265

93دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربيشةوا لقمان محمد74588

94دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عثمان حسن449356

95دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمالك فتح اللة مصطفن74255

96دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرداستان ايوب محمد74876

97دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهه لشو ستار خضن449567

ن406980 98دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشاخةوان حكيم محمد امير

99دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوكار سليم صابر407451

100دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمصعب جزا احمد407000

101دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن عزيز74681

102دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرتوانا شوان كريم74906

103دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهونر لطيف درويش407332

104دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد عثمان حسن117700

105دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراراز رمضان محمد445520

106دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركارزان عدنان عبدالقادر406996

وان عمر محمد449533 107دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسير

ن رمضان كاكةخان508774 108دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربلير

109دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرنيكار ابراهيم نريمان407113

110دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوري اسماعيل محمدسور449427

111دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشفان مردان كاكةخان74032

112دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئوميد دلشاد محمود73414

113دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةلو فاتح حمة خان407340

114دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرره نجده ر محمد رمضان449505

115دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردلير حسيب رضا407037

116دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد سعيد مصطفن406984

117دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد هادي نريمان406955

ن407492 118دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردلير عبدالكريم حسير

119دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسو سلمان عبدالرحمن508751



120دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوكار سوارة قادر508770

121دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسوران محمد حسن449516

122دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردارا عل صالح407320

123دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردارا عمر محمدسعيد407285

ن407088 124دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهارون وهاب محمدامير

125دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسوارة رسول طاهر407610

126دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعبدالرحمن وسمان عبدالرحمن407344

127إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسازكار ازاد نوري517623

128إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعلي عبدهللا محمد449337

129إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاورى عبدالرحمن رحيم445536

130إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عثمان نامق449476

131إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربشتيوان عادل كاك عبدهلل446035

132إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسوران عثمان كريم445971

133إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجينه ر فؤاد قادر407546

134إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكروريا يوسف رؤوف117895

135إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد شهاب عثمان117872

136إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرخبات ابراهيم عبدالرحمن445802

137إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرايوب اسماعيل محمود407097

138إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشه بول فتاح علي74425

139إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عبيد رشيد407048

140إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركامةران عمر صابر445960

ن406967 141إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراكو محمدصالح امير

142إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسةيوان عثمان كريم445531

143إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردزوار دارا عبدهللا406951

144إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريناس جمعة محمد406973

145إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرتوانا عثمان عبدالرحمن449517

146إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسةرهةد ستار عودل449552

ن رحمان احمد449507 147إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريبير

ن عثمان407013 148إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرازور تحسير

149إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربشدار عل نجم الدين73593

150إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرابراهيم اسماعيل محمود407127

151إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجزاء حمةزياد محمدصالح449483

وان نوري407134 152إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسامان سير

153إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزانيار ابراهيم عبدالرحمن446027

ن508528 154إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعبدهللا مسعود امير

155إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريادكار عطار توفيق445636

156إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيدى شمال محمد449432

157إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسماعيل نورالدين حميد445509

158إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئارام خالد كاكةبرا407338

159إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزانا جبار محمد117919

160إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشمال جوهر كريم117970

161إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن احمد حميد407537

162إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريوسف كريم عبدهللا449532

163إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيوا هيمن محمدشكر407508

164إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربةشدار شدار ازاد449490

165إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربروا جبار محمد445463

166إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عثمان درويش75025

ن حسن407498 167إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد حسير

168إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن خضن غفور117704

169إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريزين محمد طاهر407454

ن سليم صابر407064 170إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرامير

ن407004 171إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربيشةوا كامل حمةشير



172إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد سوارة قادر445966

173إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهه لويست جمعة احمد449568

174إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرصباح جمعه عمر73434

175إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراسامة مردان كاكةخان508819

176إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركاروان عاصي علي508832

177إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرئارا احمد مجيد406983

178إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكررابةر واحد ابوبكر73712

179إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربشتيوان عثمان محمد446018

180إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمريوان محمد حميد407052

181إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكردروست عل عزيز407099

182إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجنور يوسف حمةصالح406968

 علي رضا508831
183إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرجيين

184إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزةيد لطيف احمد508475

185إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرسعد صباح سالم117949

186إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهه زير عثمان علي449330

187إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزيرك عادل مجيد407123

188إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد ساالر كريم508590

189إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراكو احمد وهاب117833

ن407444 190إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرشيفان فتاح حسير

191إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرنيكوال اسعد سعيد407599

192إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهيمن محمد رسول449486

ن عزيز445684 193إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربريار حمةامير

194إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرصفاء وهاب مولود445710

195إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرنةهرو ستار خضن449203

ن74265 196إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد كاوه امير

197إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرديار جليل خليل382404

198إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عمر عبدالرحمن445811

199إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرلشكر هابل حيدر74298

200إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرزيار مصطفن احمد407584

201إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهةلويست عمر محمد517608

202إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد علي عبدالرحمن449222

203إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد شهاب عثمان74698

204إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد نادر احمد407131

205إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكراحمد لقمان علي446005

206إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريوسف عباس عبدالستار407441

207إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرريباز جليل خلف508607

208إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكركريم احمد محمود445788

209إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرهاوري صالح ابوبكر73377

210إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكريوسف حميد هادي449575

ن407119 211إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكربريار ازاد حسير

212إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمحمد عدنان محمد449444

213إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرمريوان شامار خورشيد449513

214دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةذكرعطار ستار حمةرش508813

1بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجيمن صالح قادر449494

2بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروناك عبدالرحمن فتاح407351

3بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجيا مهدي حامد73336

ن449293 و علي محمدامير 4بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهير

5بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكولزار عبدالرحمن رحيم449299

6بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاشنا ساالر احمد445455

7بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاوارة غازى عزيز449225

8بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنزار عبدالرحمن رحيم449525

9بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهه تاو قادر احمد407395



10دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجنار جالل عبدالرحمن382394

و صابر فيضاهلل449460 11دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهير

12دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىديمن عبدهللا حمه رحيم449504

ية حمة عزيز539576 13دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىصي 

14دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكواللة عبدالرحمن فتاح508741

15دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبلور حميد محمد508559

16دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفيان فريق حميد406957

17دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبيخال احمد صالح407311

18دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبناز احمد نريمان449543

19دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاواز عابد سعيد75103

20دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسهيلة فاضل عزيز449560

21دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىديمن عبدهللا ابراهيم449265

22دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفائزة عبدهللا ابراهيم449252

23دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاسيا انور حمةرش449546

24دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىديمن جوهر سليمان508824

25دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهدية سليمان نامق73498

ن449559 26دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىدلنيا مجيد حمةامير

27دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسازكار جميل جالل75243

ده ريا سعدون علي75278
28دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

ن407392 29دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفاطمة احمد حسير

فائزة حسن علي517559
30إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

31إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكوثر مجيد محمد407055

32إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسكاال احمد مجيد407397

ن كاكةرش74015 1بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبرزين محمدامير

2بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبنار بكر عبدالخالق74174

ن407031 3بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشةونم عبدالرحمن حسير

اال فتاح علي74819
4بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

5بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروزكار ساالر مجيد56202

6بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىزيان خطاب كريم449563

7بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاسماء جبار حمه رش449333

8بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىخاوين محمد طاهر407047

9بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء طالب احمد449488

10بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروزكار وهاب رشيد406964

11بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىتافكة ناصح عبدالكريم74383

ن عادل ابراهيم449383 12بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئةفير

13بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىدلسوز حسن رسول508757

14بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروشنا محمود صالح74197

15بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشادى عبدهللا قادر74757

16بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكونا جهاد مجيد449479

17بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبه ناز يوسف حمه صالح74626

18بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىخه نده مصطفن احمد407012

19بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشارةبان طه كريم75177

20بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاال كاوة عبدالرحمن406961

21بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيالن ناظم حمةطال73653

ي جهاد مجيد449423
22بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاشيى

23بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجيا لقمان محمد74557

24بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىازين عثمان حسن407046

25بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاشنا لطيف احمد449502

26بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسيوه سلمان كريم73672

27بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء جليل خليل449328

فرميسك علي حبيب74856
28بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

كواللة علي محمد508776
29بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى



ن407617 30بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهاوناز كاوة امير

31بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسازكار لقمان فارس73685

32بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوما فاتح احمد445759

يف449311 33بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىرقية خدر حمةشر

34بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىمزدة حمةسعيد عبدهللا508822

كشاو علي كاكةويس517604
35بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

36بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسونيا ساالر كريم508597

37بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشانو ابوبكر محمد449413

38بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئافان جمال محمد117664

39بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىمزدة سعيد محمد407003

40بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىدنيا كامران عبدالكريم74501

41بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىصونيا وهاب رشيد445749

ن406947 42بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاسية طارق محمدامير

43بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفاريا طه كريم75232

44بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىمهناز محمد حميد445834

45بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء حميد سعيد508733

46بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسومية هدايت محمد449508

47بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوبو طارق نامق406959

ن449283 48بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاسماء عبدالرزاق فخرالير

49بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئارةزو ستار عبدهللا449400

50بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوما ساالر كريم407579

51بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجوان شبست عاص449558

52بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهاوزين عبدالرحمن رحيم449527

53بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبوكان حاتم حمة406991

ن445624 54بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجنار فتاح ياسير

55بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسازكار احمد صالح449289

56بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنادية سعيد قادر449580

57بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروزكار جميل جالل73610

58بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنسيبة عبدهللا ابراهيم449248

59بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشنكة جليل خليل73866

يف406978 60بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبيكرد عثمان حمةشر

61بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروبار محمود عل406999

62بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىريزان فاتح حمه خان449518

63بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجرو فاضل كريم407550

64بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا حميد حمةرشيد449362

65بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىريواس جليل خلف517615

66بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا ناصح احمد449318

ن406970 67بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبه يام عل حسير

ي محمد عبدالكريم407231
68بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهيفن

سمية علي عبدالرحمن449208
69بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

70بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوشت جمال فتاح445994

71بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشادان حميد احمد449441

72بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاسما هدايت محمد73753

73بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنيكار مناف مصطفن446033

وز عبدهللا محمد407014 74بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبير

75بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىافان محمد غفور74660

76بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىخندة عدنان كاكةويس445404

 محمد73775
ن
77بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوخان سالم صوق

78بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىتريفة حسن فتاح74096

يف406989 و عثمان حمةشر 79بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهير

80بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشلير سالم عبدالرحمن445491

81بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهاوراز جالل محمدرشيد407388



82بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنيكار محمد مصطفن406940

ن طه كريم74337 83بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىالفير

84بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوخان فارس فالمرز73797

85بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجنار توفيق محمدعزيز74466

ان عمر عبدالعزيز449403 86بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسير

87بكالوريوس(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىميهربان رفيق عثمان445416

يف449578 88دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسمية سيف الدين محمدشر

ن يوسف حمه صالح406950 89دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىرنكير

90دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء سالم عرب446013

91دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكويستان ادريس صديق407112

92دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشونم عارف سالم508427

و ناصح كاكةرةش74329 93دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهير

و خليل كريم449229 94دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهير

وةزيرة علي كريم449509
95دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

96دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفيان ازاد محمد406982

97دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروشنا كاويز برزو406988

هرمي محمدكويخا مصطفن406941
98دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

ن يوسف مجيد508809 99دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىافير

100دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروزان ادريس صديق449530

101دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنهرين عثمان حسن407346

ائيل كريم74306 102دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوما جي 

103دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىساكار لقمان فارس73728

104دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجرو خالد كاكةبرا406949

105دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكوردة سعيد محمد74643

106دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجيا فتحاهلل عبدالفتاح449244

107دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسكاال ابوبكر احمد508799

108دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنيكار خلف سليمان407324

ى كاكةجوان كاكةحمة508550 109دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبير

110دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبيام عطار ستار407070

111دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء عل محمد449205

112دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيالن هادى نريمان449260

113دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهاوناز محمد حمةعزيز508779

114دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىزيلو ستار حميد406936

ن449416 115دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكوجر سعيد حسير

116دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسافان شوان محمد449548

117دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسمية حميد احمد407108

ن407051 118دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئارةزوو احمد حمةامير

119دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء جعفر كريم449390

كوجر عثمان علي508788
120دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

121دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء فالمزر رشيد407327

ن445894 122دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهاوناز محمد حسير

123دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىرازاو فاتح حمة خان449273

124دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا عدنان عمر407050

125دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا لقمان عثمان449221

ن محمد ففى عل449510 126دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشه رمير

127دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنيهايت محمد رحيم449240

128دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنيكار عودل قادر406943

129دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىعائشة عبدهللا محمد407009

ي كه رد غازي غربت449398 ب 
130دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

131دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيالن حسن صالح449553

132دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوزان عاص عل74929

133دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشاجوان لطيف عبدهللا508793



134دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوخان انور عبدهللا74226

135دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىافان طه خضن449393

136دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا فاتح رؤوف407019

137دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىخندة بهمن برزو117710

138دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبةناز سليم صابر407027

139دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسازكار طيفور طاهر445412

140دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكويستان عبدالرحمن رؤوف449213

141دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوه طيب غفور117953

142دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىدلسوز ناظم جوهر406985

143دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيدا اسعد عبدهللا407105

144دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيماء حميد فتاح508613

145دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهه رم عبيد عبد الكريم407476

146دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئافان شوان محمد73354

147دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىتارا غريب حسن449482

148دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاريان بكر حمادي508826

149دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفاطمة حمةعل محمد445396

150دبلوم(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوة رفيق فتاح449500

تريفة عثمان علي508785
151إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

ن رضا407544 152إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا امير

153إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئه زين خالد محمد449286

154إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبناز عباس خليفة446060

ن74733 155إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوهام غريب حمةامير

156إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشادية معروف حمةعل407104

157إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبنار فاخر احمد445480

158إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاسيا جيهاد مجيد406965

159إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشنكة دلير محمد117927

160إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا كمال عبدهللا407635

161إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيالن عثمان عمر407511

162إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروزكار لطيف عببدالكريم449341

163إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىالفان هادي حامد407372

164إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاوين عدنان قادر445692

165إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبه يام فرمان فريق445815

166إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشلير شامار خورشيد449344

167إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىهاوزين خالد محمد449278

درخشان محمود علي406998
168إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

169إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا نوزاد احمد445440

170إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىساجدة حميد حمةرشيد406990

171إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسنور اكرم صالح449210

172إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبناز رمضان رسول407043

النة علي رضا508835
173إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

174إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبةريخان موفق عبدهللا74654

175إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىافان جبار حمة445901

176إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجوانة شاخوان ستار407011

177إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىساكار خالد احمد445918

178إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبيكرد فؤاد احمد117944

سازكار عثمان علي446016
179إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

180إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسازان صباح عبدهللا406974

181إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوما فاتح كاكةرةش407517

182إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبةهةشت اوميد محمد406994

183إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاال نايف محمد445473

184إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروخوش شنكه محمد74438

185إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىالنة شوان كريم75069



186إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسمية عبيد عبدالكريم407607

187إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوزيار عثمان نادر74393

ي دلير محمد117933
188إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيين

189إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىداستان عبدهللا عمر449506

190إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشادية صابر جبار117962

191إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوزيار شدار نجاة407095

192إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىاسماء احمد نوري74127

193إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسومية طالب غفور406963

194إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفيان ازاد نوري75058

195إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكزال ابوبكر خالد407525

196إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىخه نده محمد حميد446022

ين لطيف رسول445680 197إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشير

198إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارة شوكت كاكةخان117681

ن74748 199إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىمزده غريب حمه امير

200إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىالفان جمال جالل449538

201إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىديدار كامران عبدالكريم508761

202إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكال محسن عمر406948

203إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسمية محمد اسماعيل508632

204إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكواللة اسعد سعيد446001

205إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا رسول عبدالرحمن407605

206إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجرو لطيف عبدهللا508747

207إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىديالن رفيق عثمان406993

208إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبيكه رد مجيد محمد445807

209إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسناء ساالر كريم407602

ي محمد مولود117938
210إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكابن

ن عثمان عل407067 211إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكةشبير

212إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىنيكار الياس عثمان407489

213إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسناء رزكار محمد117619

214إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسازكار رزكار محمدسعيد382399

215إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكونا دلشاد حواس449520

216إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسوزيار غفور حامد406997

217إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىالفه رؤوف عزيز73401

218إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىتةالر عثمان كريم445976

219إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىايمان شدار حامد382400

220إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىفرميسك فرمان فريق446064

221إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىخةنده عطار ستار508817

222إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئافان بشتيوان ستار517530

223إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشلير نامق توفيق445990

224إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسلوى احمد صالح407049

225إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئاهةنك سوارة محمد407540

226إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروزكار خالد احمد445913

227إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشهال هابل حيدر117977

228إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشنيا احمد مجيد407623

ايمان علي رشيد449515
229إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

نوال علي نجم الدين117689
230إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيى

231إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشنكة جعفر محمد74066

232إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىسارا محمد مولود382412

233إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىئافان محمود احمد117982

234إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىروشنا سامان صديق74218

يفان رفيق عثمان73449 235إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبير

236إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىبيمان طارق غفور407466

237إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشوشت سعيد قادر449354



238إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىجاوان مصلح ناصح407360

239إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىافان شوكت احمد445591

ي محمد مجيد407588
240إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىشيين

241إعدادية(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانيةأنيىكوالله صالح حمه خان407566

1ماجستير(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركريم عبدهللا حمة380841

2ماجستير(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاراز علي عبدالرحمان492949

3ماجستير(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعدنان عل محمدصالح116333

4ماجستير(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكريوسف قادر حمد382312

5بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكريحير قادر حمد343314

6بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن احمد115471

7بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئازاد احمد غفور29230

8بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرناصح حمةغريب كريم492886

زاد صديق قادر492906 9بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشير

10بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسامان فائق نعمت382314

ن طه احمد121988 11بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرياسير

ن حمد492953 12بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراحمد حمدامير

وان عباس عوال492939 13بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشير

14بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسوران كاكل قادر115889

ن29152  محمد محمدامير
15بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمصطفن

16بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكريوسف كريم حمة382214

17بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسامان رضا روستم121396

18بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعلي صابر كريم121272

19بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرازاد مصطفن كريم116353

20بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسيامند علي وسمان29110

21بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرطاريق نامق جالل121284

22بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرارام عبدالرحمن احمد343215

ن اسماعيل121895 23بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعمر محمدامير

24بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرساالر اسماعيل محمد121562

25بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهادي همزة عبدهللا121316

26بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربيستون عبدهللا كريم116404

ي محمد29235
ش عبدالباسط ففى 27بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهير

28بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيمن احمد حمة116166

29بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشوان طالب حسن382094

30بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشدار عبدالرحمن رسول29412

31بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراوميد حمةمصطفن عل382338

32بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئازاد عل محمد382343

ن121334 وان قادر محمدامير 33بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسير

34بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرخالد بندر عباس116420

35بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهةلكةوت صديق صالح28805

36بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزيلوان عل عزيز343557

37بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزيلوان ابراهيم حمةنوري343264

38بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرصالح مولود معروف29256

39بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزانا فاروق نجم116381

40بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرناظم محمد محمد121388

41بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجوتيار كريم رسول28802

ن343548 ي حسير 42بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكريوسف حاج 

43بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمهدي عبدالرحمن محمد121370

44بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرنوزاد عمر عبدهللا121352

45بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربيستون حسن محمدرشيد121434

46بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهةلكةوت محمود رسول121308

47بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراسو جمال حمةعل29067

48بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردابان عمر سعيد121471



ن كريم116162 49بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردارا محمدامير

50بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريباز سعيد رشيد29201

ي29279
ن
ن محمد صوق 51بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرمان حمةامير

52بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربشتيوان طاهر عزيز121269

53بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوزير عمر عبدالرحمن121298

54بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاالو عبدهللا محمود115682

ش محمود رسول492903 55بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهير

كو عمر مالكريم382120 56بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشير

ن382204 57بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردانا صابر محمدامير

ن116506 58بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوبةش نجيب حسير

59بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرهاد احمد عباس121356

60بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاخوان سالم علي116087

61بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربةرهةم عبدهللا حسن343448

62بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاورى حميد صابر121550

63بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسةروةر صالح سعيد115875

64بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرره وكان سعيد عبدهللا115943

65بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرارام طه عبدهللا121331

66بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركوران عبدالرحمن جالل380845

67بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربيشةوا محمود احمد121384

68بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاسو واحد عارف116462

ش احمد حمة116174 69بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهير

70بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركارمةند عبدهللا حسن121350

71بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرخدر مصطفن عبدهللا343046

ن29188 72دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرصالح صالح حمةامير

73دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرستار سليم مولود116187

74دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفالح عبدهللا كريم116181

ن116103 75دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسوران قادر محمدامير

76دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد ساالر كاكةبرا29388

77دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجبار حمةرشيد رسول121398

78دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربهروز اسماعيل خضن115732

79دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئازاد محمود علي116367

80دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربيستون جعفر عبدهللا29204

81دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرارسالن توفيق خضن29196

82دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيمن علي رضا115792

ن121339 83دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرطالب محمدخورشيد حمةامير

84دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجوامير عزيز قادر116050

85دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهادي محمد عبدالرحمان29178

وان فرج قادر29397 86دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسير

87دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرهاد احمد فارس116350

88دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراوات خالد صالح115661

89دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركامةران جمال رسول116330

90دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركامران توفيق خضن121418

91دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفؤاد توفيق صديق382229

92دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد ازاد عمر121376

93دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسامان جمال علي343442

94دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشوانة سالم حسن116377

95دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسوران علي قادر382350

96دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهةلمةت حمة مصطفن343621

ن382302 97دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرصالح محمد امير

98دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسةرباز وحيد ابراهيم121367

99دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررةوا ابوبكر قادر29052

100دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهةلكةوت سالم علي29419



101دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عزيز عمر382310

102دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد رضا صالح382352

103دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرصباح عبدهللا كريم29254

104دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركارزان جالل احمد28792

105دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرطارق رضا عارف382630

106دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعبدهللا حمه محمود29128

107دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهريم عثمان وسو115704

108دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركارزان رمضان عبدالرحمن492768

109دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوش ميكائيل عبدهللا29105

110دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرطارق حسن نادر121344

111دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسامان سالم علي29267

ن عزيز حمه116046 112دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشه هير

113دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريباز رسول احمد29140

114دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهةلكةوت محمود عبدهللا343250

115دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرنةريمان مولود بارام29237

116دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهةلمت محمود عبدهللا29399

117دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريبوار حسن كريم343170

118دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربحتيار جالل محمد29276

119دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررةوةز نورى عبدالكريم28978

120دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاالو محمود عمر116440

121دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركاروان حكيم حمة29407

122دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرياد توفيق صديق116327

123دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيمةت احمد محمود29062

124دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربختيار عبدهللا عل492922

125دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراسماعيل قادر عبدهللا116373

126دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهزار حسن محمد343304

127دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعثمان عبدالكريم حسن116401

128دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربةختيار عمر حسن382241

129دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهريم قادر محمد121359

130دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوري قادر حمة343670

131دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرخةبات رسول وسو343150

132دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشيدا كمال قادر121373

133دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاريان لقمان توفيق343109

134دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردانا دلير حمةسليم121287

135دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرخرسو بايز محمد121529

136إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشدار فارس قادر29160

137إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعمر عبدالرحمن محمود121381

يف121348 ي شر
138إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجالل علي ففى

139إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرخالد احمد خوارحم544945

140إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجزاء عل كريم121307

141إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررزكار احمد قادر121319

142إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسوران كريم حسن115648

143إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرساالر طالب مصطفن121297

144إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرابراهيم عبدالرحمن احمد121412

145إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربةرزان عثمان عبدالكريم382319

146إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرياد اسماعيل محمد29085

ي29183 1بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاهو محمد حاج 

2بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركاروخ عبدالخالق محمد343133

3بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاكار عزيز محمود382197

4بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراردالن محمد احمد121537

5بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد رسول محمد342969

6بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشه بول نوري كريم492888



ن382344 7بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركاروان عزيز محمدامير

8بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوكار عمر حمة343476

9بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجوانرو احمد واحد116458

10بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاري حمة مصطفن343648

11بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريبةر فالح عبدهللا116502

12بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرغريب عل سليم380822

يف قادر116416 13بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركوفند شر

14بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرروا عبدالرزاق كريم492964

15بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربابان طاهر عمر116064

16بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررةنجدةر نجاه احمد382280

17بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزانيار اكرم عبدالرحمن121578

18بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزريان حمة مصطفن381673

19بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاراس محمد رسول29112

20بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررابةر عمر رضا121393

21بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربختيار عبدهللا صابر29258

22بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريباز ازور صابر382191

23بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاريان ازاد رسول121404

ا احمد محمد121379 ن 24بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهير

25بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرهاد صالح حمةعزيز29169

26بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردانا سليم محمد29133

27بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاكام عمر سعيد28758

28بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرراويز ازوةر صابر116409

29بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرديلمان مصطفن محمد29149

30بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيدي عبدهللا صابر29344

31بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهدايت هوشيار حمةرشيد382247

ان حكيم مجيد29041 32بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمير

ن احمد344077 33بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربروا حسير

ن343471 34بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررابر محمود محمدامير

35بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاسو رمضان عبدالرحمن343242

وت121802 36بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعبدهللا عارف بير

37بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريبند محمد سوار343270

38بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسه روه ت عثمان وسو382306

39بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرباكو فاروق رؤف28777

40بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد علي عبدهللا344767

41بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركوردو رمضان اسماعيل121914

42بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسةرهةنك حيدر اسماعيل121301

43بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررسول محمد رسول380852

44بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهه لمه ت مجيد حمه شل116453

45بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركارزان علي محمود343017

46بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربابان اسماعيل اكرم382226

47دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرحيدر صالح احمد29252

ش خليل343540 48دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاالو هير

49دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزمناكو جمال كمال121399

ن342905 50دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئارام سعيد محمدامير

ن382349 51دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسةنكةر رحمان كاكةامير

52دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمصطفن عثمان رضا343544

53دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربشتيوان ستار بابه رسول344486

54دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد طاهر محمد382243

55دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفرميسك خالد محمود28697

56دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عمر حمة544951

ن عزيز492972 57دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركوسار ياسير

ن382294 ن فريد امير 58دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريفير



59دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراسماعيل محمد رسول382098

60دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراراس عل حسن342998

61دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركلبة قادر صديق343057

ن382178 62دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربشتيوان عبدهللا محمدامير

63دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد صديق عمر116338

64دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراكو رؤوف احمد342908

65دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربريار جمعة سليم29094

66دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد كريم حسن343485

67دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئامانج حسن ابراهيم344665

68دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسوكار قادر اسماعيل121564

69دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربةرهةم شدار خليل343527

70دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشكار ابوبكر محمد343295

ن343503 71دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرراويز ابوبكر محمدامير

72دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهردى محمد عبدالرحمن343218

73دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشادمان محمد احمد28673

74دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمصطفن عبدالرحمن سليم492892

75دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئادم محمد محمد121341

76دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرديارى محمد عزيز382298

77دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوري شدار عزيز343658

78دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركرمانج فاتح محمود343708

79دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرخالد رسول مصطفن381686

80دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمة382187

81دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرامير ستار رشيد29191

82دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررمضان محمد عل121556

ن492891 ن امير حسير 83دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريبير

ن382216 84دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربشكو جالل حسير

ن121502 85دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربه ختيار محمد حمةامير

86دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريباز قادر حمد382039

87دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردابان علي وسمان343413

88دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشكار محمدرفعت رشيد382346

89دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررةوةند ابوبكر احمد343157

90دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكريوسف بايز عبدهللا343309

91دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهاوبةش محمدسعيد محمدقادر343401

92دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرباكو مصطفن صالح الدين116360

93دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريزين ازور صابر343432

94دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرابراهيم احمد محمد382085

95دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزيار شدار بابير343494

96دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهتاو رسول احمد121266

97دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرباهوز جزا حمه343414

98دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركوسار قادر صديق343050

99دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكريادكار همزة عبدهللا343002

100دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسوران محمد احمد29210

101دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربالل ابوبكر محمد492905

102دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمصطفن نجاة سيدة121406

103إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردياري محمود رسول343778

104إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرابوبكر حسن محمد121928

ن382050 105إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهه ردى بكر امير

106إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزيلوان كامل محمود121916

107إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرراويز ابراهيم عبدالرحمن121416

108إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزيلوان عثمان قادر121327

109إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكررةهةند رزكار حمة343784

110إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشفان عثمان محمد343042



111إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئةركان خضن احمد343130

112إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريكةوت فتاح محمد344059

113إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشارو رؤوف فائق380689

114إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشكو محمد صابر121805

115إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرصالح اسماعيل عبدهللا382159

116إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد يونس احمد343165

117إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد مجيد اسعد535546

118إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيوا صديق اسماعيل121518

119إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عزيز كاك381681

120إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد اكرم سليم382176

121إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئارام خدر علي382206

122إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن محمد344647

123إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرزينو اكرم صالح121400

124إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرسيفةر حيدر اسماعيل344740

125إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركاروان رحمن محمد28796

126إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرلوقمان ابوبكر قادر28706

127إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربريار قادر صديق343839

ن فتاح121517 128إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركوشةت حسير

129إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاالن لقمان توفيق116001

130إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكروشيار ابوبكر قادر28775

131إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عبدهللا صابر29287

132إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد يوسف عزيز344753

ن عبدهللا382642 133إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد ياسير

ن مصطفن121448 134إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريكار حسير

135إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرداستان مصطفن محمد29348

136إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرفالح اسماعيل عبدهللا343236

137إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرجوامير زاهير معروف344587

138إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهينةر طارق رضا29410

139إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد بهاءالدين حمة29427

140إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرراويز طارق رضا29421

141إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرنيهايه ت هوشيار حمةرشيد380814

ي344693 142إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرنريمان محمد حاج 

143إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد اكرم عبدالرحمن342917

144إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراحمد ابراهيم عبدالرحمان343224

ان مجيد قادر382077 145إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمير

146إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيمن صديق اسماعيل121483

147إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاالو علي محمود121286

148إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراالن ازاد رسول121911

149إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاريا عبدالرحمن محمد381684

150إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرريكار صالح صالح121908

151إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاراس احمد مصطفن115799

152إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشاكار ريبوار ابراهيم380791

153إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراحمد مصطفن اسماعيل116096

154إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئامانج رؤوف احمد343328

155إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرهيوا ازاد رسول121431

ن380738 156إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعمران محمدطال محمدامير

157إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربشتيوان انور اسعد342954

ي492910 158إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكردابان مجيد حاج 

ي عبدهللا382239
159إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرارام خليل ففى

160إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكركاشما محمد محمد121343

 علي116447
ن 161إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرراميار حسير

162إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرئاوارة ابراهيم عبدالرحمن495361



163إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكراوين انور محمود29073

164إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد احمد رؤوف343771

165إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد علي صابر344613

يف121813 166إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكربيشةوا عمر شر

167إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشفان ستار عمر343860

168إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرادريس محمد قادر343115

169إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد121900

170بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرعثمان عبدالرحمن محمد380869

171دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرشبست دارا احمد29008

172إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةذكرمجيد عبدالكريم صالح382336

1بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفاطمة حمة سعيد29391

ن عبدهللا380878 2بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالنة حسير

3بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرقية عبدهللا سليم121887

 علي116436
ن
4بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشارا حمةغريب صوق

ن380804 5بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىيادكار صابر محمدامير

6بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيوة عمر كريم121395

ي ممند عباس28779
7بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكابن

8بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىاسايش محمد عبدول343554

9بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكويستان كمال عبدالرحمن29046

10بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسةروةر مولود معروف121274

11بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيالن محمود رسول343210

ين عزيز اسماعيل121320 12بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشير

ة فتاح رشيد28784 13بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسمير

14بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكةردون خالد عبدهللا342926

15بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىاواز اسماعيل حمة382200

16بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسارا غفور صالح121267

17بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفيان كمال حمة121864

18بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةيار قارةمان ابراهيم28787

ن29012 19بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيشو عثمان امير

20بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسازكار اكرم عبدالرحمن342911

21بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريناس عثمان وسو121892

22بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرووبار خالد محمود29065

23بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسه نا سيدكل حسن121430

24بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةنكول نورى كريم342931

25بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىخةالت محمد محمود343061

26بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسارا عمر عثمان343065

27دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسيوة عبدالرحمن احمد116341

28دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسنوبر صالح عزيز29216

فاطمة علي سعيد343028
29دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

30دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشهال رؤوف رشيد121474

31دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمريم رسول مصطفن115784

ن اسماعيل115668 32دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسةركول امير

ين عمر عبدهللا29221 33دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشير

34دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنجيبة احمد محمد121378

35دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنو عثمان محمد29096

و عبدالرحمن احمد116342 36دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهير

ن حمةنجم نارص343031 37دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنرمير

38دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىامينة عبدهللا محمد29099

ن382304 ة ابوبكر حسير 39دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىامير

شنو محمود علي29394
40دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

41دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكنار شدار محمدصديق29217

42دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبرجم خالد توفيق29213



ن عبدالرحمن121783 43دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيشو امير

44دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوخان احمد محمد121305

45دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسيوة عبدالكريم حسن116398

و احمد رسول28668 46دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهير

 عارف29261
ن
47دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكويستان رؤوف صوق

48دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوه نامق جالل29432

49دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىليمو عبدالكريم حسن116395

ن29165 50دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسازكار احمد حمدامير

ن رحيم115693 و ياسير 51دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهير

52دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيالن كريم حسن121468

53دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيشو نضالدين نوري116508

54دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنياز صالح سعيد343287

55دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتابان فائق جالل116357

56دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروزكار عمر رشيد28790

57دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكزال سليم محمود29130

58دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةفراو عمر حمة382288

59دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىوةرزان عمر عل116331

60دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبانة عثمان محمد29145

61دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدلخواز طاهر محمد28920

62دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفة حمة صالح343067

63دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجرو رؤوف رسول28691

64دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجنار اسعد حسن121905

ن محمود121546 65دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنازدار حسير

ن محمود121548 66دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىناسكة حسير

67دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزيان محمد محمود121845

68دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسيوة حسن عبدهللا121872

ن121354 69دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةرزين بكر امير

ن382056 70دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهةاللة اسماعيل حمةامير

71إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةخشان عزيز كريم116030

شاكول علي قادر115484
72إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

ايمان خالد علي343125
73إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

74إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىقدرية احمد محمود29155

1بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجوانة انور مصطفن121496

ن116470 2بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزين بكر امير

ن عبدهللا344549 ين حسير 3بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشير

4بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدةرون اراس عارف343479

5بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاوناز خالد قادر121513

6بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرازان كريم عوال116451

7بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوة انور عبدهللا492958

8بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلةنجة همزة عبدهللا121362

9بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاناز نضالدين جمعة29240

10بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروشنا هوشيار حمةرشيد382270

ن382238 11بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتلوفة نجيم حسير

12بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيفن قادر ممند343501

جرو نامق علي382330
13بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

ن يونان جالل492784 14بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرافير

يف121311 نيان علي شر
15بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

16بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجيهان اسماعيل حاج 121321

داستان علي وسمان492842
17بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

18بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشادان زورار احمد381571

19بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزين عل سوره382067

ي عثمان محمد116467
20بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيين



21بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهةلشو صابر احمد492845

ن معروف مصطفن121295 22بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئةفير

23بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدلسوز احمد رشيد121326

24بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروشنا جمعة كاكةسور121289

25بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرووكةش محمد خدر121545

26بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاوزين خليل صابر121542

27بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزالة كامل محمود121436

ن343377 28بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيين سعيد محمدامير

29بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكوالن فاروق خورشيد492899

ن رشيد121277 و حسير 30بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهير

31بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىخةالت قادر حمةخان29246

32بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكةشاو احمد مصطفن121486

33بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلةنيا عمر عارف28662

34بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفان طه عبدالرحمان121559

35بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسارا طيب سعدي121492

36بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروزيار حميد صابر343324

هاوزين علي احمد382291
37بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

جنار علي عبدهللا343452
38بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

از محمد احمد28770 39بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئير

40بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروزكار فاخر توفيق343721

41بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبنار صديق نوري115518

42بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاناز عثمان حسن121824

ن مصطفن121355 43بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنوار حمةامير

44بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةبةنك سالم سعيد121796

ن حمد121552 45بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىديالز حمدامير

46بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزيان قادر محمود343492

وي جمال رسول29176 47بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشين

48بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتينا قادر عبدهللا382189

49بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيشو سعيد عبدالرحمن382047

50بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكواللة طالب حسن29164

51بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبيخال واحد قادر343754

52بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوسةن قادر احمد492921

53بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدرياس انور سعيد121303

54بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوما محمد عزيز121478

وت حويز121328 55بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسعاد بير

ن121883 56بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكه زى ابوبكر حسير

57بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسونيا ابراهيم حمةنوري121410

58بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكوزين كامران ابراهيم343505

ن382233 59بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفا نجيم حسير

60بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهةنار صابر سليمان492967

61بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىساكار مجيد محمد343039

62بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروخوش عزيز كاك382051

63بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةيدا محمد ابوبكر121408

شيالن عبدالرحمن علي492894
64بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

65بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوخان انور محمود116364

66بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجرو عثمان محمد382058

كالي توفيق محمد121337
67بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

68بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىداستان محمد احمد343383

69بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكنار هوشيار عمر544935

و اسعد عبدالوهاب344766 70بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهير

71بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتةرزة طارق كاك محمود121522

72بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةفرين طاهر عمر380770



ن عبدهللا382617 73بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرةوةز ياسير

74بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروشنا حمة عزيز28983

75بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجهرا عل رشيد121941

ن382071 76بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالنة نجيب حسير

ديدار علي اسماعيل492947
77بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

78بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسنور انور مصطفن121498

79بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكويستان محمود رسول121300

80بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمهاباد عمر رضا121435

روند رسول علي382285
81بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

82بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرازاو حسو قادر121460

ن121863 83بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاوزين بكر امير

ي عبدالرحمن محمد121570
84بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيفن

85بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشايستة موس حسن116434

86بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكلثوم كريم احمد382339

87بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروناك صديق عبدالرحمن343744

88بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةنكة فاروق رؤوف121333

89بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنيار بختيار كريم121283

90بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةونم حميد صابر343099

ن طارق كاك محمود121524 91بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنةرمير

92بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالوالو صالح سعيد344636

ن احمد343357 93بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرووخوش حسير

94بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوما ابراهيم عبدالرحمن382272

95بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلوالن ابوبكر سعيد492780

96بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكازيوه شوانه سالم121346

يف121401 97بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشهال عل شر

98بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتارا عثمان حمةتال28799

99بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتانيا سعيد عبدهللا382182

ن343319 100بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروزكار احمد محمدامير

ن116464 101بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدلسوز رسول محمدامير

وان رمضان382090 102بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئةوين سير

ن382195 103بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسازان احمد حمدامير

104بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدلسوز محمد احمد121484

ن فريق كريم121520 105بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكة شبير

وت492918 106بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئاشنا قادر بير

107بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدةرون شدار خليل29081

108بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنزار عبدهللا رشيد29341

109بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةنكار عثمان محمد29135

ي حميد صابر344720
110بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيين

111بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةيام عبدهللا رسول28764

112بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةهار خالد ابوبكر115860

113بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريناس غفور محمد382223

ن29403 114بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهةورين رسول محمدامير

115بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنيشتمان محمد ابراهيم28768

116بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمرواري خالد عبدهللا29171

117بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاوناز مجيد حمةخورشيد380756

118بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزريان انور سعيد343523

119بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالوزة عبدهللا حسن121453

120بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفينك قارةمان ابراهيم121360

يفان احمد محمد343136 121بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبير

122بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةيمان قادر محمود121573

123بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهدى حسن عبدالكريم29418

124بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسةركول همزة عبدهللا343008



125بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاوزين سعيد عبدهللا121451

ن قادر492925 126بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمريم محمدامير

127بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىره يان بيستون جعفر29203

ن نوزاد ففى محمد121851 128بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنةرمير

ن جزاء عل121443 129دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكةشبير

130دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسيالن ئيدريس عبدالرحمن343091

131دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبانو جليل جمال382083

132دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشلير عمر عبدهللا121280

133دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاللة طالب حسن28683

134دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىساكار همزة عبدهللا121374

135دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكانياو بكر سليم382041

 علي121810
ن ن ياسير 136دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشه هير

137دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزنة رفيق عزيز121557

138دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالنة كيفن حمةعل382281

139دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفريشتة عرفان قادر382202

140دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجوانة مجيد فقىعبدهللا343035

141دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسابات سالم سعيد121788

142دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيالن اسماعيل عبدالرحمن116156

143دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكاشين دارا احمد29386

ن عزيز344708 144دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفريدة حمةامير

145دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاللة طاهر عزيز121566

146دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدةشيى اسماعيل اكرم492962

ن121385 147دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسومه يا فاضل محمدامير

148دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاناز عمر بابكر343117

149دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاكول اكو كريم121446

فان اكرم عبدالرحمن382060 150دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبير

151دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكةوسةر قادر صديق343053

ن382287 ن عزيز حسير 152دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنازه نير

ن381666 153دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسنور حمة حسير

154دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزةيتون نجم احمد382073

ن طاهر29228 ي ياسير
155دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيين

156دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنو خالد ابوبكر343445

157دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلينا محمد فارس121782

158دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيماء محمد ساالر29405

159دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفة كيفن حمةعل382283

160دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجاوان محمد محمود121780

ة عبدالرحمن محمد121567 161دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسمير

162دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهاوزين رسول رشيد121353

163دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةونم ناصح عبدالرحمن382347

ن اسماعيل492969 164دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشلير محمدامير

ائيل محمدعزيز380933 165دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلةنيا جي 

ية دلشاد خالد121445 166دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىصي 

167دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهةنار عثمان احمد382171

ي محمود حمة382292
168دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيين

ن382240 يف حسير 169دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشادي شر

170دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىباخان عبدهللا محمد343105

ن قادر495362 171دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجرو محمدامير

172دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشارا غفور صالح382053

173دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةهرة طاهر صابر492930

جرا علي عبدهللا382315
174دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

ن343691 175دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريكةوت خدر محمدامير

176دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوزيار شدار عبدالرحمن121281



177دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىتارا غفور صالح121423

178دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسونيا عمر رسول121437

179دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزان عثمان همزة492952

180دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىميهربان عمر رضا121392

181دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشانيا ممند ابراهيم121364

ن محمد29207 يفان محمدامير 182دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبير

ن343371 183دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيوا سعيد محمدامير

184دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكانياو طيب عبدهللا121481

185دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنيار عل عبدالرحمن121427

186دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشلوفا ارسالن توفيق29232

187دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسازكار رزكار رشيد121861

سيوة علي محمود382115
188دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

يف محمود121441 189دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمريم شر

190دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيدي قارةمان ابراهيم382245

كوردستان علي محمد29249
191دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

يف121425 192دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزين خرسو شر

193دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرازاو ئازاد عل115901

194دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةفرين فتاح رشيد343490

195دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىاسيا صالح محمد382079

196دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزيان ازور اري382318

197دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجاوان نورى عبدالكريم343359

198دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوالف بابير محمود382290

199دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلةنيا فاضل رضا29016

ن مصطفن121420 200دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروشنا حسير

و علي مصطفن380780 201دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهير

202دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفينك حويز صابر121387

ن381612 203دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىباخان عزيز محمدامير

ن382332 204دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاكول ريبوار حسير

ن382183 205دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئةزين بكر امير

206دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروباك فاروق نجم116389

رازاو علي اسماعيل121461
207دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

208دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروشنا حامد صالح28756

ي343205 209دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكةوثةر محمد حاج 

ن اسماعيل343481 210دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئاسودة محمدامير

211دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجاوان اسعد عبدالوهاب380818

212دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفينا محمد فارس343387

ن حسن عبدالكريم29123 213دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيفير

ن382156 214دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىرازان صالح حسير

روخسار علي محمد121866
215دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

216دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفرميسك حمةرؤوف نارص343261

217دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيماء سالم سعيد121704

218دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاناز طارق كريم121312

219دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوزان سليم محمود121293

ن121368 220دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىديمةن حمة امير

221دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفريشتة حويز صابر492935

222دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوشت فالح عبدهللا492941

223دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهونيا حسن عبدالكريم29121

224دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئاواز اسعد عبدهللا382355

225دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنياز عارف قادر382152

226دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىاشنا فرهاد رشيد492960

227دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةرزين صابر توفيق343246

228دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوزان عزيز ازدين343408



229دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجيمةن نجم الدين جمعة343562

ن عبدهللا28762 230دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةناز ياسير

231دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسارا طارق رضا29402

232دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوحان قادر احمد343427

233دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئاال نوزاد توفيق382149

234دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزوان غفور محمدسعيد382218

235دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبفرين احمد قادر115713

236دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجرو عزيز عبدهللا121543

237دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكوردستان طاهر صابر492944

238دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجيا محمد محمود121774

هةرمي عارف عمر343362
239دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

240دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسارا عبدهللا حمة382210

ي382276
241إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئةزين احمد قربابن

242إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريناس صديق محمد29273

243إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجراخان لطيف محمود121873

244إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجراخان اكرم ممند381677

 علي عبدهللا380693
ن 245إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئةفير

ن بايز380837 ن حسير 246إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكةشبير

247إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزيرين ناميق توفيق121860

248إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسكاال كامل محمود121918

ة طالب احمد121946 249إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىلير

250إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيماء محمد احمد381698

251إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىروشنا اكرم محمد121869

252إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنهران شدار احمد115913

253إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهنار كمال محمد121291

254إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريزنة رزكار عبدهللا343828

255إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكنار اكرم عبدالرحمن382063

ن344580 256إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفة عبدالرحمن محمد امير

257إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىديدةن محمد حمةصالح382168

خةالت علي محمد344026
258إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

259إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبه روا عبدهللا رسول344747

260إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدلنيا حمة سليم121878

ي121588 261إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةنان اسماعيل حاج 

262إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالنة جمال محمود29182

ي رسول343791
263إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبانو عبدهللا ففى

 علي343810
ن 264إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسومية ياسير

265إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىناسكه اسماعيل مولود121318

اسيا صالح علي121854
266إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيى

وت343085 267إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىافان سعيد بير

268إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنيار صالح حمة380906

ي344770
269إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفيان احمد قربابن

270إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوة برهان خورشيد116078

ة عبدهللا محمود121554 271إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمنير

272إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسةحةر جالل فتح هللا28750

ن قادر محمد121313 273إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهيفير

274إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبوكان وليد خالد115906

ن احمد344681 275إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةيما حسير

276إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىليوان احمد صالح382296

277إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىئايندة صديق اسماعيل121837

278إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالزيا ابوبكر احمد343568

279إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنيار محمد جمال116073

280إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسيما اسماعيل عبدالرحمن381610



281إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهوديا سامان اسماعيل115829

282إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبانو قادر ابراهيم381634

ن حسن حويز380827 283إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكشبير

284إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجيا طيب سعدي343802

ن121549 285إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكلثوم عثمان حمةامير

وت343300 286إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىباخان عارف بير

287إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوما قادر اسماعيل121456

288إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفريشتة اسود مولود29389

289إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسارا نارص محمد344457

290إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىدلنيا عزيز سليمان115751

291إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسوما كامل محمود121923

292إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزيار كمال عبدالرحمن116384

293إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىزولفان محمد رشيد29424

294إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةهار عزيز حمد492908

ن فائق حمة121323 295إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفير

ن محمد احمد121841 296إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنةرمير

297إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسناء حمة سليم121881

298إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسازان قادر اسماعيل121457

299إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبانو جمال مصطفن121490

300إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىخةبات عزيز كريم544954

ي عثمان عبدالرحمن380796
301إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىخوسر

302إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيين يونس احمد344714

303إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمةستان عثمان احمد116335

304إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاجوان اكو كريم121421

ن380729 305إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىجرا محمد حمدامير

ن380808 ن نجيم حسير 306إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبةفيير

ن121937 307إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيالن طه حمدامير

ى حامد قادر115919 308إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىبرسر

309إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىريناس احمد محمد492901

310إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشاجوان سالم سعيد121607

311إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيالن دلشاد خالد121444

312إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنيار احمد مصطفن121709

313إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىهةناو مجيد حمةخورشيد380834

314إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكولزار محمود عمر382614

315إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشيالن حميد صابر343420

316إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىخندة اسود مولود121875

317إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىماريا عمر مصطفن343761

318إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشةنكة عمر رسول121856

319إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىفريشتة محمد عبدالرحمن121512

320إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىالفة جمال صالح121459

321بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىسةيران رسول احمد121415

322بكالوريوس(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىكزال ممند عباس28782

323دبلوم(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىمريم مغديد عبدالرحمن343143

324إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنرسين فارس اسماعيل29186

ن عبدالرحمن29390 325إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشوه حسير

326إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىنازدار كاكل قادر116443

327إعدادية(مستحدث  )دوكان 41295السليمانيةأنيىشنو صديق محمد28971

1ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركاكةرةش سيدمينه مصطفن36463

2ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراوات احمد قادر340778

ن36499 3ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخوشناو عزيز حمةامير

4ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررابر كاكةرةش سيدمينه35675

ن153611 5ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرارام رسول حسير



6ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابراهيم محمد ابراهيم36057

7بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكريعقوب عالءالدين سليمان123072

8بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمن احمد قادر340714

9بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحسن عمر عمر162099

10بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابراهيم حسن برايم152614

11بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابراهيم حمد حسن خان162366

12بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد رسول حمد123136

13بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدهللا حمه ابراهيم429683

14بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسعيد محمد سعيد153289

15بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحيدر رسول حسن35391

16بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمود عبداللة محمد461314

17بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحكيم مصطفن حمد427495

18بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسةركةوت خالد خضن341134

ن153019 19بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربيستون صالح حسير

ن35964 ن رسول محمدامير 20بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرتحسير

21بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررسول واحد رسول429778

22بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرصالح الدين عمر عمر340876

23بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسليم مال حسن35163

24بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمةنكور رسول خضن460027

ن رسو152826 25بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدالرزاق حسير

26بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةردى احمد ابراهيم35358

ن حسن153065 27بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحمد وسير

28بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشةمال مارف محمد35206

29بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد عل احمد123109

30بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسوران محمد ابراهيم152860

31بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعمر خضن برايم123104

32بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررشيد عبدهللا حمد460067

33بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعثمان توفيق احمد123151

ن342332 34بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةريم رسول محمدامير

ي36184 35بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركامران محمد حاج 

36بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرطالب علي خضن36204

37بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرايوب محمد عبداللة35187

38بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخالد بابكر احمد340668

39بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمن حمه ابراهيم429690

40بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربختيار عوال رسول429792

41بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرارام عل احمد35257

42بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرلوقمان نجم الدين سليمان34952

43بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيدي احمد ابراهيم123101

ي342319 44بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمهدي حمد ني 

45بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشوان عبدهللا حمد158211

46بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةريم علي عبدهللا35770

47بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسوران سوار رسول35818

48بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد خدر محمود35287

49بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسن سعيد سعيد460157

50بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةريم حمد اورحمان511970

ن34996 51بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمةريوان صالح حسير

52بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمود احمد ابرهيم36104

53بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمود قادر احمد162501

54بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررزكار برايم احمد342274

55بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشهد محمد حاج  حمد158363

56بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركارزان اسماعيل محمد35556

57بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةنا رسول محمد427631



58بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراسو محمد حسن158385

59بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربشده ر احمد ابراهيم511981

60بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمداد عبدالرحمن رسو429411

ن158356 61بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريباز عمر محمدامير

ن35367 62بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشدار سعيد امير

63بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعباس عبدهللا بايز158446

64بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخالص رسو احمد123139

65بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررسو مينة خضن427312

66بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهوكر محمد ابراهيم460020

67بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد برايم احمد342350

ن123122 68دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابراهيم عبداللة حسير

69دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد حاج  عزيز ابراهيم152990

70دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركامةران بابير رسول123155

71دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابراهيم عبدهللا ابراهيم35789

72دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررزكار رسول حمد123121

ي خدر35607
73دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركريم حمة صالح ففى

ن158014 74دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعلي محمود حسير

75دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررسول بايز وسو35037

76دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررسول عبدهللا مصطفن152889

77دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزرنك حمد ففى خدر162064

78دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربرايم قادر كاك مال36319

79دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبداللة ابراهيم عبداللة34912

80دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد سيدمينه مصطفن422649

ن35228 81دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسن ابراهيم حسير

82دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرلقمان مصطفن رسول123093

83دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسن حمد حسن427182

84دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعمر احمد ابرهيم123140

ن158587 85دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرغفور محمود حسير

86دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخدر سليمان ابراهيم35061

87دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاوات قادر عبدهللا35646

88دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوكار حاج  حمد429736

89دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشبست محمد حاج  حمد152669

90دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد الي حمد36040

ن عبدهللا158119 91دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيوا حمدامير

92دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريباز مصطفن رسول123079

ه و عبدهللا وسو460088 93دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربيرسر

94دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد قادر خضن123076

ن34905 ن سعيد امير 95دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحمدامير

ش محمود ابراهيم429652 96دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهير

97دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابوبكر عزيز مولود36375

98دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدالقادر ابرهيم محمد342385

99دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشورش عمر مال36262

100دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربيشه وا خدر ابراهيم153252

101دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرفريدون خضن حمد517678

102دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرصالح خدر سورة158070

103دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراميد حسن ابرهيم35580

104دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد عبدهللا مصطفن35377

105دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابوبكر محمد حاج 517691

ي35859 106دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرفرحان مينة ني 

107دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحكيم علي خضن36200

108دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئوميد محمد اسماعيل153273

ن صالح123127 109دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراراز حسير



110دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررزكار برايم حوال35929

111دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيوا محمد اسماعيل35139

112دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد محمد عبدهللا35867

113دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد عثمان محمد341003

114دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجبار قادر خضن34921

115دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرادريس حمد رسول158182

وت35759 116دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسن عبداللة بير

117دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركاروان محمد بابكر35980

118دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبداللة محمد عبداللة35880

119دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخدر عمر عمر35796

120دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهوكر حمة بايز36329

121دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد احمد حمد162642

122دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراوميد محمد عبداللة35242

123دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشدار ابوبكر مولود342316

124دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرباور محمد سيدمينه429714

125دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررزكار زرار كاكةسور429844

126دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد رسول رسول36444

127دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربشدر خدر عبدهللا35092

128دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاريز قادر عبداللة35663

129دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبداللة محمد خليل35939

130دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردةشيى اكو عبداللة35911

131دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجيفارا خدر عبداللة35103

132دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمقداد عبدهللا سليمان158476

133إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد بابكر احمد123086

ي خدر158057
ن حمد ففى 134إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرياسير

ن35506 135إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخوشةوي عزيز حمةامير

136إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجالل قادر حمد429767

137إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد مال خضن123092

138إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحمة بايز ووسو162730

139إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشوان بابير عبدالرحمن158351

140إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابوبكر ابراهيم خضن162593

ن36218 141إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدالرحمن عبداللة حسير

142إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد حمد رسو35958

143إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركارزان مصطفن خضن162203

1ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررةوةند كاكةرةش سيدمينه123133

2ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسه رباز حوال برايم35401

3بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربه يوه ند حمد محمود153604

4بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخالد ابوبكر ال36418

ش حمه ابراهيم429695 5بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهير

6بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزانا رسول محمد158306

7بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسيبور رسول رسول429319

8بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاورى رسول ابراهيم429395

9بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسن رسول حسن36271

ي429448 10بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراوات رسول ني 

11بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردانا الي مراد342295

وت158103 12بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرارام حمد بير

13بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهونةر سوارة علي429818

14بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكريوسف عبدهللا حمد460073

ي رسو123073 15بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردلكو كاني 

16بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررةوةند برايم شيخة429726

17بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرتوانا كاكةرةش سيدمينه161942

18بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرصباح عمر سليمان34933



19بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزانا رسول حسن158313

20بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحامد عبدهللا احمد461404

21بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجوانكار عبدهللا شيخ خدر429373

22بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمن محمد اسماعيل35874

23بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركةيوان مراد خدر158291

ن عوال157966 24بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد محمدامير

وان عبدهللا عزيز422268 25بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسير

26بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربايز قادر خدر429404

ي427110 27بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوكار عثمان ني 

28بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد محمد خضن36473

29بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشوان رسول موس429803

ي احمد35749 30بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراوميد ني 

31بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربشدر حسن احمد35295

32بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرصالح الدين اسماعيل محمد341147

وت157948 ي رسول بير
33بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركيفن

34بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمغديد محمد احمد342328

ي35735 35بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةلمةت مال ني 

36بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمهدي كريم عدول461384

37بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرابوبكر محمد وسو123117

38بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربختيار برايم احمد340827

ن قادر342337 39بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد وسير

40بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردانا سليمان محمد429176

41بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراحمد حسن احمد35325

42بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسةرباز مصطفن رسول35567

ن429707 ةو حمد حمةامير 43بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربيرسر

44بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشاخةوان احمد رسو161999

45بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررسول خدر رسو123080

46بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركارزان مراد خدر35083

47بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكراكو عبدهللا خضن157936

48بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشاخةوان حمد بابكر427000

49بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوبير سليمان رسول342291

50بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردياري حسن احمد35311

51بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةنكاو سوارة علي429829

52بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاسو قادر رشيد427618

53بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدهللا توفيق احمد341306

54بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشةمال شيخه محمود340583

55بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئازاد رسو علي158565

56بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسوران علي خضن153655

57بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيدى حمة بايز35630

ي خال احمد قادر341324 58بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرب 

59بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزانا مينه حاج 36396

60بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكروريا مصطفن سيد مينه427674

61بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعمر قادر مولود35013

62بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمخلص عوال حمد429810

وت158023 63بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرلطيف رسول بير

ن رسول153221 64بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرنةوزاد وسير

ي رسو158335 65بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد ني 

66بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرراسيى مال خضن429640

ن153590 67بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردياري رسول حسير

ي152765 68بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركاروان الي ني 

69بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركارمةند مراد خدر161853

70بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردياري عبدهللا خضن36231



71بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركريكار رسول حمد36483

72بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاكام عبدهللا خضن158128

73بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعمر ريبوار محمد460031

74بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمد511975

ن حمه158418 75بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريكار حسير

76بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد بايز بابكر123087

77بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزيكار محمد برايم153636

78بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكريوسف احمد مصطفن341214

79بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيدي عمر احمد429756

80بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةريز عبدهللا خضن429665

81بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريباز حمد ني 511972

ي35776 82بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررينوار هيوا حاج 

83بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئةيوب احمد عوال426684

84بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجةبار عبدالرحمن خضن36431

ن341289 ن محمد حسير 85بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريبير

86بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد احمد حوال162079

ي مصطفن460038 87بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركاروان حاج 

ن رسو341121 88بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوبةش حسير

89بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةريم احمد ابراهيم35417

90بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاكو عمر محمد341225

91بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشاسوار عبداللة قادر36453

وان حسن محمود35826 92بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشير

وت123152 93بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاوارة حمد بير

وت429821 94بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرصابر عوال بير

95بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردانا رسول محمد158283

ن خضن123096 96بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشوان حسير

97بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمن خضن رسول158176

98بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد عبدهللا خضن158399

99بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةوراز رجب احمد152810

وت153043 100بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمن علي بير

ن عل خضن35247 101بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررامير

ان محمد ابراهيم162582 ن 102بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربير

ي158086 103بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركارزان بابكر حاج 

104بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرلقمان محمد احمد342352

ي511971 105بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحسن حمد ني 

106بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربارزان سمايل حمد158051

107بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركارزان محمود صديق158108

108بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزيوةر قادر موس158517

109بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكريوسف محمد حسن460203

يف ابراهيم خضن35723 110بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشر

111بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررةوةند برايم شيخة153336

112دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربروا ابرهيم رسول35454

113دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريزدار احمد عبداللة35542

114دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمد قادر ابراهيم517668

وت123116 ن عبدهللا بير 115دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريبير

116دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاوارة خدر محمود460147

117دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةريز محمد قادر157989

118دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريباز رجب احمد429336

وت149042 119دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاالن رسول بير

ن رسول محمود341201 120دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسير

121دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردلشير برايم مولود429308

122دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمحمود خدر ابراهيم460579



ن511976 123دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررةكةز عبداللة حسير

ن427641 124دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةلويست عمر كاوسير

125دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوبير مصطفن مينة429648

126دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزاهير حمد حسن161747

127دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعمر ابراهيم روستم123078

128دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيفار محمد عوال511978

ي شيخه36081 129دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجةتو حاج 

ش قادر حمد36026 130دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهير

ن161924 131دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررةنج صالح محمدامير

ن162146 132دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجوهر خضن حسير

133دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةيوةند احمد عبداللة35002

134دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعمر حمد وسو35803

ي احمد162655
135دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهونه ر قره بن

136دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرنوزاد وسو شيخة35497

137دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرجيكر رسو علي429823

138دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهوشةنك خوشوي عزيز35173

139دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدالقادر رسول محمد544963

140دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردانةر حمد خدر123098

141دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررابةر خدر رسول35047

142دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرياش حمه بابكر429157

ن35729  محمدامير
ي مصطفن

143دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردةشيى

144دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهةلو خوشوي عزيز123081

145دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعل عبدهللا محمود123102

146دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسةفةر خالد خضن429770

147دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعبدهللا ني  احمد35266

148دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررافع عبدهللا حمد544970

149دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهادي رسول عبداللة429625

ي152524 150دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرلةشكر محمد ني 

ن158032 151دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررسول عبدهللا حسير

152دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرعثمان عبداللة محمد460136

153دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرراميار وسو رشيد341316

154إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشاكار رسو مينة429469

155إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشاديار رحمان رسو427447

ن سليمان461369 156إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهانا حمةامير

ن حمد محمود123105 157إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةهير

158إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةرهةم عمر حمد152702

 ني 153109
159إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئةيوب مصطفن

يف ني  احمد162072 160إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشر

ي رسول161800 161إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرشةريف حاج 

162إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربةهةست ابراهيم حسن152642

163إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردلشاد برايم مولود427056

164إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخوشناو محمد رسو429347

165إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركةيوان رسول محمد123145

ن123129 ن خدر حسير 166إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرحسير

ن عبدهللا158008 167إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرزيكو حسير

168إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسةردار رسو عوال123083

169إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرفرهةنك علي محمود162515

170إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمخليص عوال بايز35147

ي158573 ان عمر حاج  ن 171إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرلير

ن مال خضن426870 172إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررامير

422702
ن
173إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرراميار حسن صوق

ي422249 174إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردةرباز برايم ني 



175إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاومةند ئاوات بابكر423821

176إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرديلمان حمد اسماعيل427043

177إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركاروخ محمد برايم152307

ن رسول429328 178إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرسيامند حمدامير

179إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهوشمند محمد احمد340812

180إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرفريا كاكةرةش سيدمينه123135

181إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوتا ئاوات بابكر340801

182إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاري خدر حسن426844

183إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكررةوشت قادر بابكر426825

184إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرمح الدين اسماعيل محمد340626

185إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرديندار بايز عبدالقادر342302

186إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهادي خدر محمود158114

ي خضن426894 187إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوكار حاج 

ن153032 188إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرريبةر عمر محمدامير

189إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهيمت وسو بايز153183

ي427030 190إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرئاالن رسول ني 

191إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرهاوبير حمه بايز158331

192إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكركةيوان عوال احمد36389

193إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكربيالل محمد رسول429302

194إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرراميار حسن عل461077

195إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكرخالد محمد حمد460058

196بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةذكردلير سليمان ابراهيم123095

ن35992 1ماجستير(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاويستة عزيز حمةامير

2بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريزان فيصل عبدالرحمن152843

3بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكوجةر خدر رسول123085

4بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةريز بهاءالدين عبدالمجيد511968

ية عبداللة خدر36194 5بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىصي 

6بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبهرة احمد وسو253500

ن قادر342341 7بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيكةرد وسير

8بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىاسمر مولود مصطفن34980

9بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيفان سعيد سعيد460188

10بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكيابند مولود مينة461194

11بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريزان عبدالرحمن رسو461262

وت341032 12بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساوين محمد بير

ن خضن35029 13بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيان حسير

وت حسن152944 14بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىعائشة بير

ن عبدالرحمن161740 15بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسفية حسير

ن عبداللة123141 16بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنيسار حمدامير

17بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهةلويست عبدهللا اسماعيل429475

ن خدر رسول35684 18بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئةفير

ة احمد قادر460728 19دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسمير

ن36001 20دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةفرين عزيز حمةامير

ن123088 21دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةروين عزيز حمةامير

يف123131 22دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةيمان واحد شر

وز عبدهللا رسول123089 23دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

24دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكوردين محمد حسن157942

25دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسهيلة محمود حمة427656

ي محمود35890 26دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروناك حح 

27دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخوش محمد احمد158555

28دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىخديجه رسول احمد35936

ن اورحمان429170 29دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشونم حسير

ن خضن36282 30دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكواللة حسير



ي158122 31دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاوات عمر حاج 

و احمد ابراهيم34893 32دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهير

ي حسن اسماعيل36168
33دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاشيى

34دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجاوكال مارف محمد35969

ي انور احمد157930
35دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىخوسر

36دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبه هره رسول احمد427480

37دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسنور محمد قادر36349

38دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبهرة همزة حمة342387

39دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةفرين عبدهللا محمد153162

ين حسن خدر427511 40دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشير

41دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنازدار حسن خدر427600

42دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبروين محمد ابراهيم162188

43دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىليمو برايم سيوالدين153235

44دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىتوران حسن حمد36179

45دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوزان حيدر احمد340676

46دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبه ناز خدر ابراهيم460025

وت429465 47دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنشميل بايز بير

48دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاواز محمد حمزة422197

وت162269 49دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشنو عزيز بير

50دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىناجية احمد عبدهللا123137

51دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفريدة رسو عوال35949

ن35703  محمدامير
و مصطفن 52دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهير

53دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشنو محمد حسن35898

54دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوزان مصطفن رسول152969

55دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشلير حوال خضن36252

ة وسو حسن35196 56دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىلير

ن احمد عثمان35842 57دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئه فير

ن حمه152922 58دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوبةند حسير

يفان مصطفن قادر341356 59دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

60دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوشت محمد رسول36489

61دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجنار رسول محمد511969

62دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيكرد عزيز احمد36424

63دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىقدرية احمد ابرهيم511966

64دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساوين ابراهيم محمد153095

65إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجراخان خدر حمد123118

66إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىايمان عبدهللا ابراهيم123115

67إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئامانج جالل عبدالرحمن161857

ية رشيد عبداللة152871 68إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىصي 

69إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفاطمة عبدهللا حسن123106

70إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىخونجة عمر عزيز517945

1بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشةهال ابراهيم خدر35835

2بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكنار محمود عوال158437

3بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار ازاد عوال152506

4بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوير خدر وسو429855

5بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدةشين عمر خضن123103

6بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوما جمال عل35056

7بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشيفان ابوبكر عبدهللا158392

8بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجنار قادر بابكر157996

9بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمزدة محمود محمد427413

10بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساوين مراد شيخه461342

11بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىامل صالح سليمان158035

12بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىتريفة حسن حمد341281



13بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىيادكار حسن حمد341166

14بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىديدار واحد رسول157923

15بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوميا عمر حمد158298

16بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنارية حمد محمود341175

17بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكويستان احمد ابرهيم36097

18بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكافية عوال احمدففى35305

ى عبدهللا قادر158019 19بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

20بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار عل عبدهللا429358

21بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةناز واحد رسول429771

22بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوزان حمد محمود158195

بيكةرد علي برايم162124
23بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

از محمد حمد123154 24بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشير

25بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكواللة رشيد موس341220

26بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىخةديجة اسماعيل محمد152683

27بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكولزار مال احمد426812

28بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزينو جوهر عوال152463

ا عبدهللا اسماعيل429181 ن 29بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهير

ن340521 30بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوشان سليمان حسير

31بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسهام حمد رسول36224

32بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاناز اسماعيل عثمان35713

ان احمد ابرهيم158041 ن 33بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

34بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار قادر بابكر157994

ان محمد ففى123143 ن 35بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكير

36بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشةوكار عبدهللا حمد342446

37بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمهاباد احمد محمد460078

38بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهوزين عبداللة مصطفن461331

39بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاناز داود رسو123099

40بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسارا عثمان ابراهيم162650

41بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريبةند داود حمد36073

ن429315 42بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبرشنك حمد حمدامير

43بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزاكاو ابوبكر عبدهللا158503

44بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا شيخ خدر429388

45بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنجيبة عمر ابراهيم35129

46بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكواللة بابكر احمد423909

47بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشارا رحمان رسو36467

ن رسول158066 48بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكوسار حسير

ن341207 49بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرازان رمضان حسير

كةزاو علي خضن153672
50بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

51بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنةوار ابوبكر اسماعيل35276

52بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةهرة واحد رسول429774

53بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاناز سعيد حمة429847

54بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدونيا ابراهيم احمد161866

ي158093 55بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدةرياز بابكر حاج 

56بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكويستان محمد حسن35520

57بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجراخان شوان بابير158344

58بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىديالن عبداللة اسماعيل153303

59بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنةوروز رسول ابراهيم424002

ي153122 جوانة الي ني 
60بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

ن وسو حمد36091 61بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشةرمير

62بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروقية برايم احمد517600

ن رسول36356 63بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساكار حمدامير

وت340568 64بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنيشتمان رسول بير



65بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةناز وسو شيخة35339

66بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةناز محمد عوال123108

67بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشادية حسن برايم158413

68بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدلباك رحمن حمة162470

69بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشنو سليم خضن158541

70بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمريم عبدهللا محمود35112

71بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىديمن مينة سيوالدين153140

و عمر احمد460181 72بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهير

سارا رسو علي341090
73بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

74بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكنير حمد خضن162391

ي حسن153197 75بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكولزار خدر حاج 

76بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةناز محمد بابكر36014

77بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزهرة احمد محمد384836

78بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكزنك عل خضن426616

79بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساكار عبدهللا حسن123091

ي احمد36336 80بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكنار حاج 

81بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريزاو عبدهللا مال161585

82بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسامية حسن محمد429834

83بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنياز عبدهللا بايز158456

ي158080 84بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوخان بابكر حاج 

85بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاكول عثمان محمد161805

ن برايم461359 86بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمةستان حمدامير

وت427079 87بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشيفاء محمد بير

88بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوراز خدر وسو460125

89بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجروناز محمد سيوالدين158252

ن158493 90بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشلير محمد حسير

91بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىصفية احمد حوال35071

92بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةريشان محمد برايم158046

93بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكلثوم مال احمد341156

94بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىامينة ابراهيم عبدهللا123107

95بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكيابند حسن عبداللة35812

ي461214 كةنار رسول ني 
96بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

ن161931 97بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىقدم خير يوسف محمدامير

98بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةريشان محمد عبدهللا35489

ى حمد بايز123094 99بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

100بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسازكار داود حمد35853

101بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهوزان محمد عمر163449

102بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهونيا ازاد عمر35442

ن340864 103بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةسوز عبدهللا حسير

ن341320 104بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوة عبداللة امير

ي حسن153210 ي خدر حاج 
105بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاشيى

106بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشيوةن محمد ابراهيم152401

107بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروبةند خدر رسو161862

108بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشلير برايم شيخة158076

ن161963 109بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوين رسول حسير

110بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيشواز خدر ابراهيم152752

ن عبدهللا حسن429382 111بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكةشبير

112بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبرزةنك خضن حمد34988

ن عبدهللا153320 113بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوسن حسير

114بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرةوين احمد برايم123074

115بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيالن محمد ابراهيم152348

116بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمريم ابراهيم حمد35920



117بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخسار مال احمد158132

118بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكلينه حمد رسول158488

119بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزان عل عبدهللا149057

120بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيام رجب احمد152586

121بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسومةية عبدهللا مال162416

ن حسن342299 122بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار حسير

123بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسولح عوال احمد34940

124بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار محمود عوال340939

125بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسيواد مصطفن سيدمينه429163

126بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمريم محمد عبدهللا162053

127بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةرشو رسول محمد123142

128بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمريم كريم حمد461377

ى علي بالو341228
129بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبرسر

ان رسو سيوالدين429783 ن 130بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

131بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنيكار شيخة قادر123077

132بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخوش خدر عوال429788

133بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسازكار شيخة ني 158320

ن بايز كاكل341142 134دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشهير

135دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىالجان عبدالرحمن محمد511980

136دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشةيدا مةال اسماعيل429799

137دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسةفية حسن محمد429837

138دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمهابات خدر اومر36313

139دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةيام حمد رسول36344

ن161789 ن محمد حسير 140دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرنكير

141دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىديدةن رسو احمد429617

142دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنرسين عبدهللا مصطفن158098

زليخا رسو علي511977
143دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

144دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاكول مولود مينة511974

ي460884 ئاريان محمد ني 
145دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

146دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىتةبا جالل قادر422216

147دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبروسكة محمد عبدالرحمن427454

148دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدلبةند عبدهللا محمود427135

149دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنةبات حمد محمود341190

150دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكةنار عبداللة حمد35477

ن حمد158061 151دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيالف ياسير

152دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىخديجة عبدهللا احمد162564

153دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيكرا محمد حسن35698

154دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار قادر احمد34943

جاوان علي محمود35615
155دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

ن429815 156دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةري جتو حسير

157دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيمان حسن عبدهللا123125

158دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشانيا خدر رسول123111

يف511984 159دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئارةزو ابوبكر حمةشر

160دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوما رسول حسن36366

161دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىاشيى بابكر خدر36238

ن عبدهللا حمد429400 162دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسةنكير

163دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسارا رسول رسول36437

164دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنينا ابراهيم عبدهللا35595

165دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرازان احمد حوال161971

166دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىتابان محمد حاج 429350

167دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشكرية مولود مينة460112

168دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخوش عالءالدين سليمان158003



169دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشارا عبدهللا ابراهيم161719

170دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروشنا حمد حسن123075

171دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبوكان وسو بايز460542

ن عبدالرحمن عبداللة340702 172دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرةنكير

ن158027 173دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنكا عبدهللا حمةامير

174دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئةزين لقمان مصطفن423958

175دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشلير رسول احمد544973

روخسار رسو علي429720
176دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

177دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفاطمة ابراهيم خدر517723

178دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكيابند ابراهيم احمد161876

179دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيمان مصطفن مولود342311

ي سليمان35536 180دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوزان حاج 

وت429419 181دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرحمة عوال بير

182دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةيمان جالل محمد427426

183دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهندستان صالح سليمان429852

184دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوزين وسو عبداللة153087

185دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكةشاو حسن بايز511979

186دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريناس قادر بابكر517919

187دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبرزنجيان مولود مينة460118

ن محمود161596 188دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسازكار حسير

189دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسهام عبدهللا احمد123113

190دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمريم قادر بابكر421983

ن لقمان عبدالرحمن35466 191دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنةرمير

192دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوناز محمد مصطفن341299

ى عبدهللا حمد460163 193دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

194دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشنيار عبداللة ابراهيم158600

ن سليمان عبدهللا123090 195إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسةنكير

196إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهيشو عل محمد161990

197إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخوش ناصح فيصل340617

ي162575 198إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىالوين عبدهللا حاج 

199إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرازان حمد محمود340981

200إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكةشاو حمد بابكر161766

201إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفيان حمد رسو152334

ي123126 فاطمة حمد ني 
202إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

203إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسارا عبداللة طاهر36066

204إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبينا ابراهيم عبدهللا161713

205إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريواس قادر بابكر426795

ن حمد161830 206إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسونيا حسير

207إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىلةنجة ارام هباس162601

208إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىباخان سماعيل حسن123123

209إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزينو شيخة خضن123134

210إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشادان سمايل حسن123124

211إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيتون احمد مصطفن153003

212إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوخان احمد رسو342321

213إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجرو رجب احمد429344

214إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفاطمة خالد رسول341168

215إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاكول احمد ابراهيم340817

216إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشكرية حسن احمد341333

217إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىايمان برايم احمد340833

218إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشيفاء احمد عبدهللا158164

219إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاشنا عوال بايز162831

ي رسول161797 220إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساكار حاج 



221إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىباال مصطفن محمود517741

ساري علي شيخة123114
222إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

223إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروشنا محمد رسول429298

224إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىاسية مارف خضن162025

225إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاشنا اكو عبدهللا123153

226إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزهراء رسول كاكةسور152489

ى محمد حسن123120 227إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبرسر

228إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشانيار اسماعيل محمد162015

229إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوما حمد عبدهللا422279

230إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىديهات وسو بايز460427

231إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكويستان مولود اسماعيل123082

ن162166 232إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسةناريا محمود حسير

233إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريناز محمد بابكر162444

ن خالد احمد161780 234إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرةنكير

235إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخسار خدر ابراهيم161986

236إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىخوناو حمد عل123100

237إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجنور خدر وسو422667

238إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجراخان محمد رسول341082

ي محمد162020
239إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىرةهيلة قربابن

240إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهيشو قادر ابراهيم341064

241إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىامل حسن عبدهللا123130

242إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيالن عالءالدين برايم36047

243إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئةزين عبدهللا خضن158471

244إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيالن فيصل كاكل36212

245إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوزين محمد مصطفن340788

246إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىناسكة وسو بايز460465

247إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيابان مراد حمةصالح123148

248إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكوجر عمر رسول152426

ش محمود429659 249إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىالهام هير

250إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبيخال احمد ني 161542

251إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهةوار ابوبكر اسماعيل161956

ي محمد161973
252إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهةاللة قربابن

ي احمد123149 253إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهوزين حاج 

254إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسوزان شيخه خدر161758

255إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسيبور كريم عبدول460934

256إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةريز عبدهللا اسماعيل429484

257إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشةيما احمد عبدهللا158172

258إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةهار برايم احمد340851

259إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروزكار احمد ابراهيم341368

260إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىديرين يوسف احمد511982

261إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخوش سماعيل عبدهللا162301

ى خدر قادر162111 262إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبير

263إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزانيار بيستون رسول36244

264إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزينو رسول محمد123146

265إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىعائشة مولود اسماعيل123084

266إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزينو احمد خدر161572

ية احمد حوال123112 267إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىصي 

268إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةيوةند رسول عبدهللا422054

ي161671 بةناز رسول ني 
269إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

270إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدليجان احمد رسول162481

فينك علي محمود162537
271إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

ي423770
ن
272إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاريان حسن صوق



273إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىمهرةبان مال خضن422028

هاوناز علي رسو427012
274إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

275إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىامل كريم حمة صالح123138

276إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبري خدر رسو517897

277إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةيمان رسول عبدهللا426856

278إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبنار قادر صالح158466

ن426760 279إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىسيفةر هيمن حمةامير

ساية علي محمود161682
280إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

281إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشوخان ابوبكر عبدهللا157973

ي محمد342346 282إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاكول حاج 

283إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروقيا عوال احمد36405

ي342284 284إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىناديار عبدهللا ني 

285إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزوان حسن عبدهللا123132

286إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىناجية حمد احمد123119

ي اوميد عبدهللا123147
287إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدشين

288إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكةوسةر قادر خدر460211

289إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكوزين داود رسو123097

290إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىريبةند خدر رسو422343

291إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزهراء اسماعيل عثمان123110

ي عثمان محمد341053
292إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئاشيى

رويدا علي بالو341232
293إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

ن ناصح فيصل340646 294إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروفير

295إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىجيابان احمد حمد422922

296إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىدةرون قادر صالح161557

297إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىالوين ابراهيم محمد161980

298إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكوفةند عبدهللا محمود425051

299إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيري قادر محمد123128

300إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفريشتة برايم وسو517938

ي ابوبكر ابراهيم162400
301إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىكابى

ن عمر خدر162430 302إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىئه فير

303إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىتارا مال خضن422119

304إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىزيلوان عبدهللا شيخ خدر429366

رازان علي عبدهللا158379
305إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

ن عبداللة اسماعيل427437 306إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىنالير

307إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىساوين رسول كاكةسور162842

308إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىهاوزين حسن حمد340900

309إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىالنة ارام هباس162610

310إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىبةهره عبدهللا حمد36411

311إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىروخسار رسول احمد161917

تاران حمد علي153682
312إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

313إعدادية(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىشاجوان حسن حمد161664

ن123150  محمدامير
314بكالوريوس(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيىفخرية مصطفن

ي خال رسول اسماعيل152551 ب 
315دبلوم(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانيةأنيى

1بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكردلشاد عبدالكريم محمدرشيد431638

2بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرريبوار محمود مصطفن431646

3بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكردارا علي عزيز167926

4بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرمحمود محمدصالح احمد358239

5بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرجاسم محمد خدر360622

ش رحيم محمد167902 6بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهير

7دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرشدار محمد عزيز167912

ي محمد360516
8دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكردلشاد رشيد ففى

9دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرلطيف مصطفن خدر29471



10دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركوران محمد احمد358275

زاد علي عزيز167917 11دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرشير

1بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكربروا فائق رسول358374

2بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكربروا نوزاد عبدهللا167903

3بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهاوزين علي صالح513697

4بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرسامال محمد حسن358200

5بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركارزان صديق محمد358354

6بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكربيشةوا كريم قادر358400

7بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرمحمد علي فتاح358385

8بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكردابان عثمان احمد513679

9بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكربيشةوا محمد اسماعيل29484

10بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرمحمد رحيم احمد506414

11بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرفرياد صديق محمد431640

12بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكربناز شكر سعيد167910

ن عزيز358185 13دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرريبةر حسير

وت167914 14دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهةفال عبدالقادر بير

ن رحيم احمد506372 15دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرياسير

16دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرشمال صديق رسول431660

17دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكررةوةند جوان مير عباس431656

18دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكربريار نوزاد عبدهللا358212

وت167905 19إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرشكار برهان بير

20إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرديدار هيوا احمد360338

21إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهةردى لطيف همزة29463

22إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرريكار صالح محمود431591

23إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرسه ركو عبدالواحد معروف360407

24إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرساوان محمد حسن431635

25إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرباوةر فائق رسول360303

26إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهاوكار احمد علي360460

27إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركام ريز خليل ابراهيم431574

28إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهاودين عثمان ابراهيم513477

29إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركاروان عبدالكريم محمدرشيد431597

30إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرشاروخ عبدالمجيد اسماعيل513670

31إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرزانيار احمد علي358250

32إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكراكو محمد توفيق358333

33إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركوزين نوزاد خضن431583

34إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركةيوان عبدالكريم محمد513552

35إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرهزير هيوا حمةكريم431600

36إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكركارمةند عبدالكريم محمدرشيد513570

37إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةذكرراويز ريبوار محمدعلي513538

كز سعيد ابراهيم513702 1بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىنير

2بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشوخان عبدالكريم محمد431577

ى رحيم احمد506412 3دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىبرسر

4دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىدرةخشان محمود قادر167908

هيشو جمال علي358413
5دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيى

6دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىزينو نوزاد عزيز167924

7دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىجرو عبدالواحد معروف167906

8دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىبانة خليل ابوبكر167919

9دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىسازكار محمدصالح حمه سعيد431613

ين عمر عبدهللا431633 10إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشير

1بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىاوين صالح خدر29458

2بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىكوثر عبدالواحد معروف431587

ين جمال علي431653
ن 3بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىهير



4بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشه نكار محمد فرج431589

5بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىالهام ابراهيم احمد167909

سكاال علي جالل431626
6بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيى

7بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىهيشو سعيد ابراهيم513690

8بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشبول رشيد محمد358311

9بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىكال ابوبكر عبدهللا431666

10بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىبةيام نارص مال29462

خنده اسكندر محمدعلي431628
11بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيى

12بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىافان صالح خدر29451

ن محمد عزيز358224 13بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىالفير

14بكالوريوس(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىماريا رسول كريم431604

15دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىتروسكة عمر محمد167916

16دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىدةرون هيوا احمد358141

17دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشكوفة معروف مصطفن167918

18دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىاشنا محمد توفيق513503

19دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىئةوين معروف مصطفن167904

20دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىسومية عثمان حمةصالح431642

21دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىروزان عبدالرحمن احمد29489

و جمال احمد167913 22دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىهير

23دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىنةشميل كمال عمر29474

24دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشادي ابراهيم محمد167931

اواز غفور علي431630
25دبلوم(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيى

26إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىرازان قادر احمد360542

27إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىهاوسوز هيوا حسن29478

28إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشنيار نوزاد عبدهللا360678

شاتوو همزة علي29468
29إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيى

30إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىسانيار عمر عبدهللا360653

31إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىنة شميل اسماعيل احمد118466

32إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىسوزيار صديق محمود431605

33إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىرازاو جمال فتاح360436

34إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشنو محمد فرج431601

35إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىساكار عبدالواحد معروف431644

36إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىتةالر عثمان احمد360387

37إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىالنة محمد عزيز360708

ن فائق رسول358361 38إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىكشبير

39إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىشنة ابوبكر عبدهللا431663

40إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىئةزين صالح خدر118456

41إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىديدن هيوا احمد360362

42إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىتةرزة محمد ابراهيم431668

43إعدادية(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانيةأنيىئافان محمد عزيز431608

ن محمد287731 1ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرعرفان ياسير

2ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرجهاد عمر فتاح448352

3ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرازاد عمر عبدهللا184606

ن عزيز31360 4ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحميد محمدامير

5ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد جليل عل493874

6دبلوم عالي2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرفريدون عبدول علي184522

7بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراميد عبدالرحمن احمد447776

8بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربشتيوان محمدعلي سيد محمد406150

9بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرنادر محمود احمد287693

10بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاشم مصطفن عمر494008

11بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيوا سعيد فرج31289

12بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراسماعيل محمد مصطفن406062



ن محمود406368 13بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئامانج حسير

14بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركامران صابر سعيد448745

15بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردلشاد مصطفن محمود448649

16بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركيالن حميد احمد448663

17بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرنورالدين عثمان احمد184534

18بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركارزان احمد محمد31281

19بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرطه محمود صالح184730

20بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرعطا نوري عارف184699

س محمد سعيد448739 21بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربير

22بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربرهان نوري رؤوف31112

ن احمد رشيد184663 23بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحمةامير

24بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد صالح رحيم287413

25بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد حسن31345

يف مجيد406287 ن شر 26بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرياسير

ن سليم رسول31138 27بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشنكير

28بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسامان صالح حمه406361

29بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيوا حمه جان توفيق31114

ن كريم134932 30بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركاوة حمةامير

ن184564  حسير
31بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسةركةز مصطفن

ا بارام محمدالو493906 ن 32بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهير

ن448552 33بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرتوزةر شاهو محمدامير

34بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزانا كمال عمر406048

35بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراسو كمال احمد184549

36بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرريبوار عزيز رحيم184501

37بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهردي ظاهر طاهر493815

38بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهةوراز اميد محمد سعيد406173

39بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسلمان صالح مصطفن31260

40بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسوران حمةرحيم رسول406323

41بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشفان عثمان محمد288009

42بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيمن مولود احمد135409

43بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاورى عبداللطيف حمةبور31167

44بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركوران علي حمه448410

45دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسوران محمود سعيد493948

46دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربختيار محمد مصطفن448438

47دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمنصور عمر احمد135357

48دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرساالر احمد حمةكريم135330

49دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرخليل ابراهيم سعيد31285

ن406059 50دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرازاد عل حسير

ن31101 51دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحسن بكر امير

52دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمهدي عمر سليم406357

53دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركامران توفيق عبدهللا31237

54دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركامران علي حمةخان184510

55دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرستار صابر محمد31208

56دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردارا عبدهللا فرج406411

57دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمجيد عبدهللا فرج184566

58دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكررضا احمد محمد184674

59دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسوران حسن حمه صالح448482

 علي517270
ن 60دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئارى حسير

61دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردارا احمد روستم406145

ي علي134677
62دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربة ختيار عبدالكريم ففى

63دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرجزا محمود صالح448377

64دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرعزالدين مصطفن محمد184601



65دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسوران ابوبكر علي493883

66دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربختيار عزت محمد31131

67دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشدار احمد صابر31214

68دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرفرهاد نوري محمود448354

69دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراميد احمد صديق135155

70دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد علي محمد31319

ن ابراهيم مصطفن31299 71دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحسير

72دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهةزار كنعان كمال184680

ن31372 73دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراوات رسول حسير

74دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركارزان عبدالرحمن نوري31110

75دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربكر محمدسعيد حسن448347

يف184591 76دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرفريدون احمد شر

77دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركيوان عثمان محمد31329

78دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزانا عثمان محمد31211

79دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربكر خرسو عزيز184768

80دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحسن محمود حمةسعيد494001

81دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيمن عمر علي135104

82دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرجمال قادر عبدهللا135294

83دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرعثمان عل حسن31144

ن كريم493904 84دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد حسير

85دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئارام مسعود محمود31155

ن محمد31297 86دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحسن حسير

87دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراكار خليل عمر405648

88إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرايوب عبدهللا محمد406233

89إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرخليل عمر عبدهللا406196

90إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشوان مجيد صالح494011

91إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمسعود ابوبكر محمد184739

92إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرحسام الدين مدحت سعيد135034

93إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرريباز اسعد محمد31338

94إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاوات جمال صالح448362

95إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهونةر ازاد سعيد447912

96إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرنوزاد كريم حمةنادر31257

97إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمةريوان سليم احمد184567

1ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد نوزاد احمد31262

ي صديق نوري448551 2ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرني 

3بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاوبةش فاروق ابراهيم448695

4بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردياري سالم درويش قادر448665

5بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرباوان فرهاد صالح447872

6بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربريار عزالدين مصطفن493894

7بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهةردي حسن رسول405706

8بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراحمد عبدالكريم عبدالرحمن406214

ن184683 9بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرجمال صديق امير

10بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهونةر مهدي اكرم184672

11بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردانا قادر كريم31248

12بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشوانة علي احمد406302

وان لطيف184756 13بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزيار شير

14بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسةهةند رزكار عبدهللا448384

15بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرفرياد جالل محمد493889

16بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردانا محمود فرج184576

ن31302 17بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاريان حسن حسير

ي حسن184503
ى
18بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكررةوةند باق

19بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراحمد كامران محمد517170



20بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئارزين نجمالدين مصطفن448542

21بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسورين ساالر احمد135316

22بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربالل كمال محمود494005

23بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاريو فاضل محمد31133

يف184687 24بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرديالن عثمان شر

25بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربهمن علي احمد406434

26بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيمن عثمان عبدهللا448672

27بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركارزان عكاب احمد31267

28بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزيار صالح عزيز493903

29بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرجوامير خالد فتاح493885

30بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاواره كريم احمد184715

31بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيمن جزا مصطفن184561

32بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاكار جزا روستم517180

33بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاوزين ساالر صابر448748

34بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد احمد اورحيم448692

35بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاوكار محمود عبدهللا493911

36بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرريكار فاروق محمد31229

ي184603
ى
37بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربلند نجاة باق

448210
ى
38بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئةزى هةفال محمدصدق

يف مجيد406347 39بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرصادق شر

40بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزيلوان فريدون معروف287493

41بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشكو عثمان محمد493992

42بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد دارا رشيد184530

43بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاوسةر عابد علي31222

 صديق علي406355
44بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرجيين

45بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهه ردى هيوا مصطفن31200

46بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيوا محمود عبدهللا493915

47دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزريان بهاءالدين محمدكريم31270

48دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكراوميد حامد محمد448149

49دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسةركو مصطفن كريم184579

ن517089 50دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركوفار دلشاد حسير

51دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسلمان عزيز روستم448624

52دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسامان قادر مجيد448718

53دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسوركيو توفيق رؤوف67743

 جالل علي406105
54دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمصطفن

55دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرنه به ز جالل محمد448548

ن448480 56دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربختيار عيىس حسير

57دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربةهمةن رسول محمد493953

58دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكريادكار عبدالوهاب عمر448560

59دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربةرزان بهاءالدين علي406181

60دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردابان هورامان احمد493698

61دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرباوان ساالر رسول184646

62دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزانا عثمان محمود517208

63دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركوردو هورامان عزيز406341

64دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركاروان محمد صالح448568

65دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيوا رحيم محمد517112

66دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمروان احمد فتاح31122

67دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاريز نجم الدين مصطفن448545

68دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرفرياد رضا محمد448534

69دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئه زى خليل ابراهيم660

70دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهريم فتاح عارف406113

71إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرديبةر عبدالكريم حمةصالح405824



72إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكررينوا جالل محمود447999

73إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهيوا جالل علي406100

ن احمد184660 74إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرريباز حمةامير

75إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشكار حسن حمةرشيد287782

76إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردابان محمود حمةصالح447984

يف عبدهللا287501 77إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاريان شر

78إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد حمةعزيز حمةسور135216

79إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهةريم محمد محمدعلي184688

80إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزانا زين الدين عبدهللا493841

81إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن عبدهللا289393

82إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسنكر عمر كاكةبرا405807

83إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئه رين ئارام احمد31364

84إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزانيار صالح درويش قادر406393

85إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرلةوةند حسن محمود493977

86إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرريباز نجم حمةسعيد448882

ن184703 87إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاريز جمال حسير

88إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركردش ادريس قادر184639

89إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربمو برهان محمود134564

90إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرراويز عمر محمود493744

91إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرنامو زمناكو احمد31106

92إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرديالن رؤوف محمد406252

ن134636 93إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركودو صالح حسير

94إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد ئاسو كمال448726

وان فرهاد صالح447892 95إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكربير

96إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرساكو رنج ابوبكر287512

97إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزاموا بشتيوان محمد عل405539

98إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهاوري رضا محمد406404

99إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد شمد علي287675

100إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئاريا ئاسو رشيد494000

101إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمير نوزاد محمد287706

102إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرهةلكةوت هيوا مصطفن135421

103إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد اوات احمد447817

104إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئةزي فائق احمد448633

105إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرديار صالح مجيد493708

106إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئةردةشير فريدون عمر31333

107إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرئةلةند بختيار علي134847

108إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزانيار كامل عبدالرحمن134712

109إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزيار عبدالسالم عبدالرحمن406417

ن493869 110إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرشكار فائق محمدامير

111إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرمحمد كمال سعيد405763

112إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكردابان وريا محمد447933

113إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرسةرمةند خالد محمدصالح448017

114إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكركوزين رزا عزيز287480

115إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرزير ئازاد توفيق434430

116إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةذكرخالد نضهللا رشيد448508

1ماجستير2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىروزا فؤاد مجيد184744

ن406222 2دبلوم عالي2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرقية محمد حسير

3بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنرسين محمد عبدهللا493900

4بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهةوار مصطفن محمد184750

5بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرازاو عثمان محمد493752

6بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىناسكة محمدرؤوف مصطفن135053

7بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنيان جالل محمد493938



8بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىته الر رشيد محمد184546

9بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىازيز عبدالكريم حمه448450

10بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريزان رؤوف رحيم287460

زيان علي رشيد493859
11بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

12بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجوان قادر كريم31105

ن محمد406045 13بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنياز محمدامير

زااحمد406378 14بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجوان اقبال مير

15بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيان جميل جالل448646

16بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسةيران محمد مالمصطفن287402

17بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبهرة جالل احمد134777

18بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشيالن سليمان عثمان493937

19بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىافان فؤاد حيدر184757

20بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكازاو جمال جالل448403

21بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئاواز جالل محمود184656

22بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنو اكرم حميد135429

23بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىفيان رحمان رزاق448523

ن448709 سه ركول علي حمه امير
24بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

ن448606 25بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبناز حمه حمةامير

26بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسنور اوات عزيز31175

27بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكانياو جالل حمةرشيد493858

28بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشارا جالل حمةرشيد493998

29بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىاسية يوسف احمد134958

30بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةفرين حمه احمد448519

31بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىعائشه صديق محمد448613

32بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتريفة سليم درويش447763

33بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشلير محمود باباشيخ494002

هيام ولي احمد406168
34بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

35بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةسوز صابر حمةعزيز448344

36بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشوخان حمةصالح حمةحسن287522

37بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزان عثمان محمد448454

38بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتابان احمد ممند448702

ا ئاسو احمد134617 ن 39بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىلير

ن محمد184748 40بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشادان ياسير

41بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىناز كريم عمر493907

42بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشهال جمال الدين عبدهللا517256

43بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىمرواري نوري فتاح448349

كزال علي محمد31145
44بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

45بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنياز محمدطالب قادر184673

ن عبدالرحمن محي الدين493730 46بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىافير

47بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهاوزين احمد حمه448408

48بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهاوناز حسن صديق448396

و نوري فتاح448371 49بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهير

50بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنكار جبار رشيد184519

51بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدلي  واحد عزيز31217

52بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنياز عل حسن184754

53بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتابان محمود صالح406384

ن184541 54بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىراز صالح حمةامير

55دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيان محمدرفيق بارام31121

56دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتارا جالل حمة448513

57دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىميديا اسماعيل خالد135172

بهار علي محمدسعيد31254
58دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

59دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدلسوز احمد قادر448654



ة علي عبدالعزيز287769 نظير
60دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

61دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىمةهاباد رسول محمد448735

ة محمد رشيد سعيد212596 62دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىمنير

63دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشانو انور ابراهيم448517

ان محمد قادر448195 64دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسير

65دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتافكة محمد رسول31187

66دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىاال صالح مصطفن493987

67دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرازاو صالح رسول493973

68دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنياز جمال كريم448399

69دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزينة سةروةت شاكر184620

70دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكويستان عزيز محمد448368

71دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزان عثمان عبدهللا493897

ماردين علي حمةصالح493871
72دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

ن184767 73دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريزان محمود حسير

74دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىفيان فرج رحيم184552

75دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىفريشتة عمر حمة184524

76دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكونا خالد حسن31243

77دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبه ريز عثمان سعيد184514

78دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكولة حسن عبدهللا134754

79دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىناسك حمه صالح قادر184691

80دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزان محمدغازى عثمان31159

81دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكةشاو محمد صالح31124

82دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةناز عمر محمد31157

83دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكه زال مراد عبدهللا184667

84دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريزان نامق مصطفن184537

85دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنو مصطفن فرج31225

86دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبفرين لطيف علي31161

87دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنهايةت عمر قادر493947

88دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنوا جواد طاهر31321

89دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنيان ابراهيم توفيق406161

خةندة علي محمد287849
90دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

91دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبناز كمال احمد31351

92دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنو عمر قادر406123

يف فرج184729 ن شر 93دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنه رمير

94دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرازاو نجم رحيم448355

ن رضا135124 95دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزان حسير

96دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشلير عبدهللا محمدامام184572

97دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزينب كريم جميل31191

يف فرج493882 98دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكه نار شر

يف31173 99دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبناز عثمان حمةشر

100دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشوخان عزت عارف448389

ن184496 101دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشوة يونس حمةامير

ي حمه كريم405857
102دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسارا مصطفن

ي فتاح31325
103دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهاللة غين

104دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنو توفيق رؤوف135020

ان صديق محمد184642 ن 105دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكير

106دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىالنة عمر حمة135265

107دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىآن هيثم عبد493914

108دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشكول سعيد محمد493961

109دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىباخان رسول محمد493773

110دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجيا شمد علي184764

ن184734 111دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدلكير محمد حمه امير



112دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبناز احمد قادر406277

113دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىروناك نوري فتاح448073

114دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشاجوان رمضان صابر184571

ن288173 115دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىباخان رؤوف حسير

ن448345 116إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىحليمة حسن حسير

117إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكواللة مصطفن محمد31367

خديجه محمد علي31119
118إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

119إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبه روين عمر محمد448720

120إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشكرية كمال جالل184581

121إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبيان محمد سعيد31185

122إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيان حمة رسول31126

123إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا سعيد184718

124إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكويستان عمر سعيد31164

ي قادر سعيد31146
125إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىخوسر

126إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجميله احمد حمه493824

127إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىحسيبة رؤوف محمد31179

يف448620 ن حمةرسول حمةشر 128إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنرمير

129إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىخيالن عبدهللا اسماعيل135087

سوسن علي حمة ب  لوت121643
130إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

ن محمد31117 131إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسناريا ياسير

132إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئاال توفيق طه406087

133إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيان ابوبكر عبدهللا31239

134إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهةوار عبد رسول493740

1بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنشميل صالح محمد406284

2بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىافان محمدقادر درويش31166

3بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسونيا عمر كريم287436

4بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجوانة بهاءالدين حمةرحيم448730

5بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنيان مظفر محمد406365

6بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرازان ساالر محمود448713

7بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبيام كريم عبدول184677

8بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبهار نه شوت حمه287759

و برهان محمد31135 9بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهير

10بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشابان عبدالسالم عبدالرحمن406421

ي شفيق رحيم406118
11بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشيين

ن احمد184727 12بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشةوبو حسير

13بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىروزا رؤوف رضا405671

ن كريم448755 14بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزةنوير محمدامير

ن31278 15بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريكان عبدالحبار امير

16بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشانيا نورى مح لدين493951

17بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسيوان عبدهللا غريب493748

18بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتةرزة عبدهللا علي135340

19بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكال عباس صابر406430

20بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسنور عمر حمةسعيد448430

21بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزينو طالب حمةرسول447963

22بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنياز عمر احمد184724

23بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكوسار عزت عبدهللا493760

24بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسيفر صديق رحمان406183

25بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشةدة صالح الدين عباس288202

26بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهاوناز محمدغازى عثمان406208

27بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزريان محمد مجيد448357

28بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدونيا حمةسعيد عبدالرحمن493798

ان كاروان حسن406131 ن 29بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىلير



30بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريناس فاروق علي184506

31بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةريز عمر احمد184713

ان رؤوف محمد493705 32بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهير

33بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتافكة محمود عبدهللا493910

34بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبري عبدهللا محمد493876

35بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشيين احمد قادر493893

36بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنياز محمدغازى عثمان406376

رازاو عمر حمةعلي406138
37بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

38بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىلنيا كمال حمه31128

ي كمال عمر494004
39بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدةشين

40بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتابان شدار محمد406180

41بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجاوان ساالر رسول184649

42بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىفيان رحيم احمد448429

شنيار علي رشيد448472
43بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

44بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئةزين رشيد فرج517196

ن خالد احمد448742 45بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجوفير

46بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديدةن عبدالواحد بابير448689

47بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديدن عمر صالح406053

ئاوا ادهم علي493990
48بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

بينابي فرهاد صالح447866
49بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

50بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشانو محمد جالل31246

51بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنيار صالح عبدهللا493939

52بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىناز عمر احمد448575

53بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهيشو رؤوف محمد406242

54بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسايه حلمي محمود448385

بانو علي ابوبكر31342
55بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

شاجوان بيستون علي31355
56بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

57بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزان جالل محمود184772

58بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىداليا سالم عبدهللا493940

59بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىباخان قادر مارف493692

60بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزه حمةكريم محمدعل448511

61بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرند فريدون بكر493943

62بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجاوان رفيق احمد406446

63بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديمن عبدالواحد بابير448687

64بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريزين محمد غفور517074

ن406263 65بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسايه جبار حمةامير

ن كريم448762 66بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهيدى محمدامير

67بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشيين عبدول محمد448476

68بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنو طالب حمةرسول406295

69بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتةرزة جمال صالح493994

ي جمال عمر448525
70بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكابن

71بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبهرة برهان محمد406426

ن406067 72بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىده ريا سوران محمدامير

روزكار فريدون علي493875
73بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

74بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسازكار جالل محمد493802

ان حسن احمد406459 75بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسير

76بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكويستان احمد رشيد493755

77بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىساندرا حسام الدين مدحت31108

78بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكاشان ستار عبدالكريم135247

79بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشوخان عزيز محمد493959

ان عزيز ابراهيم448583 80بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسير

81بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنسيبة سالم عزيز406192



82بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكابن رزا عزيز406452

ن31273 83بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىباخان عبدالحبار امير

84بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجرا كاوة توفيق184653

85بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيان رحيم احمد448422

86بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهازة شاكر سعيد448419

جيا جميل علي134796
87بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

88بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزةيتون رفيق احمد406444

ى عبدالكريم عبدالرحمن406389 89بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبرسر

و علي رشيد405578 90بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهير

91بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجاوان عمر محمد406463

92بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكوزين غفور عارف184635

ن447828 93بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكونا هيوا حسير

94بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتارا برهان محمد406424

جاوان علي صالح184489
95بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

96بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتافكة عبدهللا كاكة406056

بةري عثمان محمدعلي184702
97بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

98بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىداليا عمر محمد31152

99بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتارا ابراهيم عبدهللا493811

100بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديار محمود شكر31148

101بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهةوار الوة محمدصالح448176

ن447906 ي علي حمةامير
102بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىخوسر

103بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكوردونيا محمد احمد448678

104بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسازان عمر عزيز31193

ن406370 105بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبهره عيىس حسير

106بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىله نيا هونه ر محمد493788

107بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريناس عثمان احمد493918

108بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكوردستان احمد رشيد493935

109دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريزين حسن مجيد31294

يف517226 ن رسول حمةشر 110دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئةفير

ي قاسم493758
111دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوالف تفى

112دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبانو نةبةز عبدل135190

ن184693 ن جالل حسير 113دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئةفير

114دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكوردستان موفق غفور493892

115دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجاوان عادل كريم493890

ن184669 116دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئاسيا كامران حسير

يف184720 117دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنيان عثمان حمةشر

118دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدارستان عمر حمةسعيد448433

119دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنادية كمال حمةصالح184681

كز توفيق علي493896 نير
120دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

ي قاسم493956
121دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسارة تفى

122دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئاسيا كمال محمود493980

النة علي حمه406387
123دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

124دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسافو صالح درويش قادر406395

ن406440 125دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدلنيا صديق محمدامير

ي علي محمد184617
126دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىخوسر

127دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسانيا سليم محمدسعيد184668

128دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىمةستان عمر فرج448537

129دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىالهام حمةالو رشيد405611

130دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزالة اسماعيل خالد184759

131دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىروزان سليم محمدسعيد448515

 حامد علي31218
ن 132دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسولير

133دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوز جبار حسن31171



134دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهدى حبيب سعيد448668

135دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجرا توفيق محمد406380

136دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكاشان خضير معروف448394

137دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىاوين شدار صالح493879

138دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزي صالح درويش قادر406408

139دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبيان حمةصالح قادر184694

140دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسونيا جميل حسن448468

141دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىره وسه ابوبكر محمود494014

ن احمد184491 142دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشهالء حسير

143دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئةلوةن عبدالرحمن محمد493997

144دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىيرسى حبيب سعيد493886

145دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريناز خليل محمد448644

و جمال علي406202 146دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهير

147دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكةشاو لطيف محمود405491

148دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسازكار عزت محمدصالح31100

149دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىعزيمة مجيد حمةالو287471

150دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنيكا كاوه عمر447943

ى رؤف محمد448456 151دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبرسر

152دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسيما اوات جالل448459

153دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشيالن عطا حمةعارف406156

154دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةهره صديق توفيق493946

155دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريناس كريم صالح448705

156دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزينو محمد حمه رؤوف517216

157دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكابان جالل حمةرشيد134879

158دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتابان سالم عبدهللا448685

ن احمد448202 159دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشاكول حسير

160دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديكان ازاد مجيد405525

كالي رزاا عزيز448699
161دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

162دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىرازاو نوري مصطفن493868

وان دلير حمةسعيد517253 ن 163دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجير

164دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنه غه ده بكر عزت406269

165دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوكان هيوا مولود448752

166دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسازكار جالل محمود184765

167دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجوانه لطيف محمود406465

168دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديمن محمد حسن31292

وان عبدهللا448400 169دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيوار سير

170دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزيار صالح مجيد493688

171دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتريفه طيب محمد448640

172إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىالفا عبدهللا احمد31142

ي184612
ى
173إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشاتوو نجاة باق

174إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهنار جوتيار نوري135439

175إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشةنك رزكار عبدهللا448092

176إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكاشان ابراهيم محمد405602

ن صديق184585 177إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنوسه يبة حمه امير

178إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسناء ابراهيم رضا448630

179إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدية ريبوار محمدطاهر184678

180إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسونيا عثمان احمد134665

ن عمر احمد287667 181إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئه فير

182إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىفيان جمااللدين عبدهللا405423

ن مريوان مصطفن135205 183إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىالفير

184إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسونيا محمد احمد448675

185إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسيوة كوران عبدهللا184527



وان قادر31103 186إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىلةنيا سير

ي بارام محمد184670
187إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىدةشين

188إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشادان حسن مصطفن134911

189إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىله رين عبدالقادر احمد448007

190إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىمةستان ميديا رؤف406187

ان عثمان محمد448642 191إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسير

192إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديكان بختيار حسن448573

193إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىلةنجة طيب صابر447852

194إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهوزان هيوا مصطفن135382

195إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسارا ساالر صديق493837

196إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهه نار فريدون بكر493694

ي184624
ى
197إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبانو نجاة باق

ن احمد184771 ن حمةامير 198إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكةشبير

199إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىتابان كريم محمد406330

ن كاوه يحير184684 200إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكةشير

201إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيكال نورى مح الدين493696

202إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىصبيحة سعيد محمد493725

203إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجوانة خالد فتاح493701

204إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىترى ابوبكر محمود493821

205إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىترزه سه ردار احمد448109

206إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجرا ئاازاد حمة405850

يف493945 207إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةفرين جبار شر

208إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريناز رؤوف رضا405693

209إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشوشت صديق رحمان493685

ن رفيق محمد405560 210إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىالفير

211إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكونا عبدالرحمن عبدهللا289370

ن عبدهللا405456 212إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشنو حسير

213إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىساكار حمه سعيد حمه صالح406092

214إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئاروين ازاد محمد447838

لةنيا علي كريم287538
215إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

216إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىيرسى محمود كريم405475

217إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوزيار قادر عزيز406096

ن اسعد فائق184495 218إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهيلير

219إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكةزي جمال عمر447969

ن احمد184712 220إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشاناز حسير

221إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىساية ساالر احمد134600

222إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسيدرا حامد عمر447795

ة لةشكر علي184761 لير
223إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

224إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشانازخان ابوبكر محمود493777

ن فرج كريم405635 225إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىالفير

226إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديكان هورامان احمد493733

227إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهانا سه ردار عثمان31182

228إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىزيلة دارا احمد405841

ن عزيز493880 229إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئاشنا حسير

230إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسارا خضير معروف287507

231إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديية بهاءالدين احمد184737

يف448036 232إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىله نيا نضالدين محمدشر

ى خالد عبدهللا493898 233إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبرسر

234إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىريناس حسن صديق406335

ن405744 235إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسوز جبار حمةامير

236إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهيفن نامق فائق287515

237إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىاوين خضير معروف287527



238إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكشمير جمال مح الدين31140

239إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبانو ستار صابر31203

240إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىديدةن دانا ابراهيم448124

شانيا محمد علي134865
241إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

242إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىئارا ئاسو كمال447805

243إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىكزال حمةرحيم احمد405776

ساندرا علي صالح287533
244إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيى

245بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسعدية جالل محمد493679

يف محمد406454 246بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىشهال شر

247بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىهنارة حميد احمد448659

ن حسن184638 248بكالوريوس2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسعدية امير

249دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبناز عمر شيخفرج31196

250دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىجيمن رشيد سعيد448759

251دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسويبه رحمان صالح134830

252دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبةخشان عزيز توفيق448489

ن عبدهللا محمد31252 253دبلوم2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىنرمير

ن صالح405509 254إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبروين حسير

255إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىبري فائق رستم406126

256إعدادية2 - 1- مركز المدينة 12261السليمانيةأنيىسلمة حمةصالح ففى قادر448485

1بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرطاهر علي مح الدين433124

2بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرحكيم حميد احمد433127

3بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاروان عمر نجيب62212

4بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاوان عمر نجيب212606

5بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد نادر بارام61968

6بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيمن عثمان عزيز211978

ن212608 7بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعمر علي محمدامير

8بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراحمد عبدهللا صالح133682

9بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد عبدهللا امام61556

10بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعثمان كريم محمد504911

11بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجليل علي صابر433234

12بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهةريم احمد محمد31503

13بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربختيار عمر سعيد31436

ن61541 14بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرنوزاد احمد حسير

15بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربختيار عبدهللا شيخة62371

16بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعثمان حسن محمد31575

17بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهاوري احمد محمد31496

وان حمة فتاح61936 18بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسير

ي محمد31680 19بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهادي صالح حاج 

20بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعباس صالح حمةرش432423

21بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيمن صالح فرج432520

ن62150 22بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرايوب محمدكريم محمدامير

23بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاريان عارف علي259324

24بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريبوار اسماعيل كريم212027

25بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسوران عثمان سعيد60856

26بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاروان عبدالرحمن محمد212026

27بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرطه صابر توفيق212067

28بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيشو كريم محمد259371

29بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردالوةر حمه محمود258266

ن60956 30بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاراس انور حمدامير

وان محمود رسول133829 31بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشير

 علي احمد31731
ن 32بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردابير

33بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراوات محمد مصطفن31412



34بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرازاد عثمان محمود61929

35بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراميد عارف محمود31723

36بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاوات عزيز محمود31421

ي سعيد433179
37بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسامان علي ففى

38بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرامانج محمد عبدهللا31522

 علي31545
39بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريزين مصطفن

ن61996 40بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكريوسف مختار امير

41بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرحيدر حمةسور مصطفن504918

ن212107 42بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعبيد محمد محمدامير

ي احمد خوامراد31540
43دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرفاروق ففى

44دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيوا حمه صالح31609

45دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررحيم عبدالكريم خليفة31681

46دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيمن حسن عبدهللا433354

47دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجزا احمد محمود31553

48دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرابوبكر محمد عارف61945

49دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريبوار علي قادر134068

50دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرساالر علي احمد31470

51دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرارام محمود احمد31425

52دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررحمان مارف محمد433275

53دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشدار حسن كريم504863

ن احمد433171 54دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرنه به ز حمه امير

55دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاظم محمود فرج62066

56دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراسماعيل محمدسعيد عبداللة61738

57دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرنوزاد حمةسور احمد31547

58دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركامل سعيد صابر31583

59دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعمر احمد مارف31524

ي كاك133769 60دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرلقمان فرج حاج 

61دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرستار احمد حمةرش31695

62دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرناصح رحيم حمه صالح62589

63دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد حمةكريم درويش احمد31692

64دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراوات محمد رشيد31529

ن صالح259288 65دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربرهان حمةحسير

66دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربختيار جالل فتاح62338

67دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرخليل ابراهيم محمد31533

68دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرحكيم احمد محمود60947

ن31500 69دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئارام عرب امير

ن ادم حمةصالح212126 70دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرامير

71دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيواء نوري مجيد61756

72دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاسان كمال عبدهللا31463

73دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسازكار يونس كريم212607

74دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركامةران عل احمد135375

75دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد طاهر توفيق212551

76دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد433291

 علي31571
ن مصطفن 77دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريبير

78دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاروان عمر فتاح31613

79دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرنسيم حمةسعيد باباشيخ212021

80دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمريوان خليل مجيد433787

81دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزانا عثمان فرج62263

82دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرديرين رحيم عبدالكريم61118

83دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسوران حامد عبدهللا504915

84دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيمن صالح جعفر61106

ن31549 85إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرنةوزاد محمود سمير



86إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراراز احمد علي31485

87إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسةردار عمر درويش مارف432590

88إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرخالد رحمان محمد504874

89إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجبار عمر علي133952

90إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيمن كمال محمد رشيد61862

91إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرابوبكر علي احمد62227

92إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكروالد فتاح صالح213120

93إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربشتيوان محمدسعيد محمود31628

94إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئارام كريم محمود211957

95إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركوران عبدهللا رسول31586

96إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعثمان علي احمد31431

97إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسه ركه وت عبدالكريم رشيد31649

98إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربةهمن جبار احمد504924

ن نجيب رشيد212058 1ماجستير2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسفير

2بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد مهدي صالح504798

3بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرياد محمدرزكار عمر432516

4بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركوزين جالل قادر212117

5بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمصطفن اكرم مصطفن212071

6بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربوكان عثمان علي31429

7بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرراسيى احمد محمد433122

 علي رشيد31415
8بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرراسيى

9بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسوران عثمان مصطفن504936

ن احمد61848 10بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرراويز ياسير

11بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد شهاب باقر31604

12بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريباز حارست حمةنجم212070

13بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزاموا نزار عباس61646

14بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاوان حمة قادر433142

15بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجوتيار انور رؤوف433262

16بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسوارة محمود حسن433348

17بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيدي حلمي محمود259291

18بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربريار لطيف عبدهللا31709

19بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهةلو عبدالرحمان عثمان432476

20بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزريان شهاب باقر61040

21بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردارةوان رحيم عبدالكريم212014

كو محمود حسن60884 22بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشير

23بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد عمر ابوبكر31519

24بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهاورى جمال عبدالرحمن62233

25بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاري ازاد حسن31728

26بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهه ريم فائق رشيد31589

27بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكريعقوب انور نادر212039

ان ئاوات محمد31580 28بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمير

29بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيوا ريبوار احمد512196

30بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمروان عزالدين حسن433285

وان عثمان محمد212093 31بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسير

32بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهةلكوت غريب حسن259251

33بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربينةر كةيوان محمدسعيد31645

34بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرراويز مهدي صالح504877

35بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاري حسن علي212041

ن مصطفن قادر31511 بير ن 36بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرتير

37بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهتوان رضا عبدالواحد433164

38بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركامةران عثمان فرج433289

39بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكريال محمدرزكار عمر212609



40بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردانا خليل حمةصالح433165

41بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجينةر كامل نامق504961

42بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجاوان كامه ران عل212111

43بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزانيار حمه صالح علي60792

44بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركاوة محمد صالح433136

45بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرطاهر لطيف طاهر62358

46بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرايوب جالل محمد433337

47بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريزوان برزان احمد61017

48بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهلكورد برهان فتاح31712

 علي60839
ن 49بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد ياسير

50بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمروان اكرم ابراهيم433150

51بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربيشةوا محمدصالح عبدهللا259334

ن حسن احمد211980 52بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربه لير

53بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهاوكار رمضان قادر433272

54بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررةوةند بهاءالدين نورى61529

55بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهاوبير طاهر لطيف433256

56بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشكو شاناو صالح62312

57بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردابان صالح مجيد433205

58بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرحكيم توفيق صالح432544

59بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهوشيار جبار رحيم60552

60دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد جمال حمه صالح504889

ي433192
ى
61دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراكار كامران باق

كو صالح212069 62دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشاكو شير

63دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربندير محمد عل212109

64دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردةشين ئازاد غريب61190

ن احمد504810 ن حمه امير 65دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريبير

ن433277 66دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريباز لطيف حسير

 علي عمر61622
ن 67دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربةتير

68دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد زاهر عبدهللا212108

69دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئارام رؤوف عبدهللا212085

70دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسيفان جالل غريب432479

71دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربةرهةم عبدهللا علي60823

72دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررابةر كمال محمد212094

73دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرابراهيم قادر علي31688

74دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربةندير مالك عمر433286

75دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشهه نك عثمان كريم433361

76دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررةوةند علي كريم60772

77دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشةنكار محمد قادر259285

78دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراحمد رحمان صالح433342

79دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكراحمد عباس صالح504803

80دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسةهةند رفعت احمد62278

وان غفور432596 81دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيمن سير

82دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربيشكوت عمر محمد504887

83دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركارزان كامةران علي212098

84دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرفرمان جمال حمةصالح504892

85دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزانا صالح محمد433152

86دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهاوكار حيدر عمر432474

87دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرفرياد ابراهيم سعيد433242

88إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرراميار عمر علي134052

89إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسةردار طه محمد504904

90إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئازين ازاد حسن31703

91إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهه رياد عمر احمد61226



ن211982 92إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئارى بيستون حمةامير

93إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجومان جزا عبدهللا61522

94إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشازاد عمر كريم432419

95إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرجينةر مطلب صالح61603

ي احمد31487
96إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزاموا كابيى

ن احمد61836 97إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرراهوز ياسير

98إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربابان محيي الدين سعيد212543

99إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكركارو جبار سعيد211985

100إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمروان حيدر محمد134114

101إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد خالد لطيف432533

102إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد رسول احمد433202

103إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاريان مح الدين سعيد212531

104إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئارى جالل محمد31409

105إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربةرزي بةهمةن جمال207454

106إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربيوند فاروق فقىاحمد134258

107إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرعماد محمد مجيد134177

108إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهيوا طاهر فرج432449

109إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزيار شدار عمر433308

110إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئاالن محمد احمد31452

 علي212053
ن 111إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزند حسير

112إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشهرام صديق صالح62047

113إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزينةر جبار عل259257

114إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررابةر فاضل جمال60924

115إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرباوان نزار قادر433786

116إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرهونةر سةربةست عمر212001

ن31662 117إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرنوروز جمال حمةحسير

118إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرريكار مطلب صالح61612

119إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمحمد جمال مح الدين31651

120إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردلشاد حمه رشيد فتاح259066

121إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرسانكو هيوا نوري212547

122إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرياد يونس مجيد133913

123إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررهه ند مصطفن قادر133633

124إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكردانيار ئاوات عثمان517096

125إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشاد اسماعيل علي211965

126إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرشاد انور عمر504848

ن حسن134016 127إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرزرنك حسير

ن دلشاد كمال432549 128إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررافير

129إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكربرهم علي عمر433784

130بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكررسول طالب حمةتوفيق433183

ن212113 131بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرئازاد قادر محمدامير

يف61598 132بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرمطلب صالح حمةشر

133إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرفاتح جمال نوري512280

134إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةذكرلطيف محمدكريم مصطفن258390

1بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكويستان عزيز محمد432548

2بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاواز جزا محمد133974

3بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنة فائق صالح61238

4بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروزان نارص علي212036

ه لطيف قادر212578 5بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنظير

6بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسونيا محمد فتاح31673

7بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمهاباد كمال حسن433331

8بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجوان حمه صالح61348

9بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىطليعة عثمان سعيد504938



ن احمد62103 10بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاواز حسير

11بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروشنا ابراهيم سعيد433247

12بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفيان جميل حامد212082

ي رحيم عمر433210
13بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدةشين

14بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاهنك عبدالواحد مجيد504942

ن فرهاد بريندار212599 15بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئةفير

16بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجنور محمد عبدهللا31624

17بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكولزار ابوبكر فيض هللا211974

ن432416 18بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبيان محمد سعيد محمدامير

19بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدلسوز محمد عبدهللا31621

20بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىناهدة جالل ففى احمد212065

21بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشهال محمود صالح212103

22بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةسوز جبار احمد212601

23بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاوات احمد حسن31574

24بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنةشميل فرج حاج  كاك212048

ن259377 25بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكةشاو قادر محمدامير

نازدار علي احمد31578
26بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

تارا محمد علي62127
27بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

28بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةيان كريم قادر433217

ن رؤوف عبدهللا212089 29بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشهير

30بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنيان لقمان عزيز31669

31بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروزكار مصطفن حمه غريب61890

32بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاواز عبدهللا درويش62297

33بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىساكار ابراهيم معروف212016

34بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشادان حمه صالح61174

35بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسةيران كمال محمدرشيد31717

36بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىساية محمد عبدهللا212063

37بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاسوس طاهر لطيف259355

38دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىليل احمد عبدهللا62024

39دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروشنا عارف محمد31558

40دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالون عمر حمةكريم61871

ن134038 41دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنةشين مارف حسير

42دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجوان محمد عثمان31676

43دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدلسوز عبدالرحمن احمد60756

ين طه حسن211971 44دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشير

45دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسةركول نجم الدين فرج62133

46دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةناز محمد احمد31726

47دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنجاة سعيد محمد432490

48دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان عزيز حمه بجكول61957

49دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزيان مصطفن محمد31581

50دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجيمن محمد كريم504959

ة ابراهيم قادر432454 51دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىامير

52دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان سعيد عيىس60709

53دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنهاية عثمان مصطفن31561

54دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكةالويز محمد سعيد258541

55دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبه سوز رحيم سعيد61004

ة قادر احمد61112 56دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمنير

57دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكالويز عارف رشيد31516

58دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان عثمان رشيد31551

ين حمةصالح رشيد31631 59دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشير

60دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدلسوز حسن عبدهللا31599

روناك عمر علي504963
61دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى



شكرية محمد علي504871
62دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

63دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازكار عبدالستار توفيق31461

64دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازان عزيز احمد433330

65دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزيان عبدول احمد31601

66دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشادان محمود كريم432519

67دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاشنا عمر احمد134128

ن31498 68دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكالويز سليمان حسير

ن احمد62055 69دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنو حسير

ن31453 ن محمدالو محمدامير 70دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنازنير

71دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشهال فاروق عبدهللا535035

ة حمة حسن31678 72دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسمير

73دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاديبة كمال حمةصديق133790

74دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىساكار محمد كريم61989

75دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجيمن فتاح نضهللا31525

76دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفريشتة فؤاد عارف31536

77دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشوة عباس محمد61629

78دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشعلة رسول طيب433232

ن احمد61211 79دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنياز حسير

80دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزالة نزاد انور212096

ن60905 81دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتارا رضا حمه امير

82دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةناز جمال محمدسعيد61010

83دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبه ناز خرسو احمد433177

سارا علي محمد62350
84دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

85دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنبات عبدهللا سعيد433259

86دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكواللة احمد مجيد212549

87دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكيالس عبدهللا سعيد433300

88دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاريان طاهر سعيد61979

كونا بهاءالدين علي31721
89دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

ة توفيق احمد60937 90دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسمير

91دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاورنك عمر كوخامحمود61073

92دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشارا عزالدين محمد60894

93دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيماء حسن رشيد60975

يفان خالد محمود31674 94دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبير

95دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمهاباد محمود رشيد212084

96دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنياز مصطفن حمه غريب61805

97دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروخوش كريم احمد61152

سوزان كمال علي31560
98دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

99دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىره نجة عبدهللا كريم433266

ن109025 100دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدنيا غفور محمدامير

101دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاشنا محمد محمود62007

102دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةخشان عزت مجيد31474

103دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيشوو جالل مجيد62432

104دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديمةن رسول درويش61082

ان عثمان مصطفن31664 ن 105دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكير

106دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدروون نارص علي504900

107دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةبولة عل سعيد433236

108دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجاوان عمر هادي61165

109دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزيان جمال محمد62184

بيان محمد علي61203
110إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

111إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتابان مصطفن عبدهللا504846

112إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنجاة غريب بكر504813

ة صالح درويش31505 113إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنظير



114إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدلسوز احمد فارس31639

جوان علي كريم61065
115إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

116إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبروين عمر كاكه عبدهللا61661

ن حمة31626 ة ياسير 117إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىامير

118إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاهنك نامق رشيد433173

119إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكيالس صالح محمد60993

120إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجيا ابوبكر غفور212555

ن212091 1ماجستير2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجوان عثمان حمه امير

2ماجستير2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيما ئاسو رشيد433263

3بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالنة فائق توفيق211986

4بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان عمر اوال212032

5بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان خليل حمةصالح432421

6بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشةم دارا عبدهللا133711

7بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسارا جعفر سعيد512238

8بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشوخان توفيق عبدالرحمن213058

9بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىخةنده عثمان عبدهللا512250

ن259321 ن احمد حسير 10بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكةشبير

زريان سالم علي433159
11بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

12بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزيالن كريم محمود62243

13بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسارة محمدرزكار عبدول433206

14بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهةوار عثمان عبدهللا212526

 علي61032
ن 15بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديكان ياسير

16بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاشاء عثمان محمود31618

17بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىريناس رؤوف ياراحمد433340

18بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمزدة حمةصالح حسن432513

19بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىباخان عثمان مصطفن504947

20بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديدار عثمان مصطفن212115

روزا سالم علي432585
21بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

جاوان ابوبكر علي62550
22بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

23بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهناء حيدر عمر433270

24بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجاوان ابراهيم سعيد31644

25بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةهار جالل صالح212125

26بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهاوناز هيمن صالح259299

27بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازكار رؤوف ياراحمد259382

يفان عبدهللا كريم432437 28بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبير

29بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشوخان كمال صادق433239

ن احمد31555 30بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشاهان حسير

ن جمال212044 31بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالزيار ياسير

32بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهاوبةش جبار محمد31596

33بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشانيا بهاءالدين نورى212595

34بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبنار شدار عمر433309

35بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبريفان قادر حمةفرج212120

36بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتةرزة عارف حمةخان31542

37بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبيشنك محمد عبدالرحمن504818

و صالح جعفر212080 38بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهير

39بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفريدة فائق رشيد432511

ن62399 40بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهه رزال عمر حسير

فينك فريق حمةعلي31683
41بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

42بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسنور رفيق عبدهللا432013

هونيا حسن علي433280
43بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

ي جمال محىالدين31658 جوب 
44بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

45بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجنار بايز مينا432495



46بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفاطمه محمد احمد212077

47بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازكار لطيف احمد258720

48بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشارين ابوبكر فيض هللا433215

روزان عرفان علي62541
49بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

50بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروشنا عبدول احمد504852

سيما عابد علي61748
51بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

52بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيفان بكر احمد432462

ن محمد ياراحمد60984 53بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالفير

ن212076 ي فؤاد حسير
54بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيين

55بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهه وار خالد احمد433323

56بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىداستان فريدون جمال433297

57بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنيار توفيق صديق258926

58بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسافو نةبةز انور433203

59بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيما يوسف مجيد433257

60بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزيار احمد عبدول212604

61بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتافكة ابوبكر رضا62447

ن رحيم عبدالكريم61919 62بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىرةنكير

ن عثمان عبدهللا432430 63بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشةهير

ن258974 64بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبنار رسول حمةامير

65بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيماء عبدالقادر حمةصالح61654

66بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيالن طه محمد512220

67بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيين جمال درويش60867

68بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدةرون زاهير جالل433139

69بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديلمان كمال حمةسليم31616

70بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوما جمال كريم504932

جرو حسن علي212040
71بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

72بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئةزين رؤوف احمد512205

73بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهاوزين عمر درويش مارف433249

74بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالوين محمد ياراحمد433226

75بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهاجر ابراهيم حمةرشيد62607

76بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسارا انور محمد212051

77بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكزال مصطفن عبدهللا31450

78بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزةريا صالح جالل31715

79بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروزة عبدالقادر حمةصالح31459

80بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىراز زانا احمد433195

ي ارسالن رؤوف504944
81بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكابن

82بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسونيا اكرم محمود504807

83بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنياز فهمي محمدكريم212119

ن توفيق433333 84بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمريم امير

ن258986 85بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجيا رسول حمةامير

86بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىصوما جبار احمد433295

87بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالفة سوارة ابراهيم31666

88بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشوخان حمةصالح اوال212034

رندة سالم علي433161
89بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

90بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهوزان احمد كريم385263

91بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنبات مصطفن قادر258510

92بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمنار صالح احمد212122

93بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديرين جالل محمود31633

ن432501 94بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىده شين رمضان محمدامير

95بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبوكان حسن عبدهللا432470

96بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةرى عمر جالل212073

هدية علي حمد212519
97بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى



98بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىليمو ففى احمد خوامراد61089

99بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىباخان جميل كريم432466

ن259365 100بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنيكار رمضان محمدامير

وان غفور432593 101بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةرى سير

102بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجرا انور كريم61183

خةالت علي احمد212003
103بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

104بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبيام احمد محمد432414

ن512221 ن محمدامير 105بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسكنا سمير

106بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيين روستم عزيز31472

107بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالنة محمد ياراحمد433229

108بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهةنار جمال حمةصالح433197

109بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىباخان جوامير عارف433335

كانياو كامه ران علي61042
110بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

111بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيشوو جالل محمد258876

112بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان عثمان محمد432526

113بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشه نكة عبدهللا علي212037

114بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيفان كريم محمود62252

115بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشانو مصطفن قادر504805

بينابي خالد احمد212047
116بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

117بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيماء محمد عزيز433345

118بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزينه صالح محمود504884

119بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىايفان محسن جمال212514

120بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىباال وريا عبدهللا259346

121بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازكار حمةسعيد حمةصالح432583

122بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجاوان كامل نامق504954

123بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديكان عوبيد عبدهللا212046

124بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنكة بختيار نوزاد61590

125بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبه رى خان نارص احمد259111

126بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىلةنيا سالم خالد60874

127بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكةشاو مجيد طاهر212055

تابلو عبدالستار حمةعلي212590
128بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

129بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسارا فاروق احمد504951

130بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزريان لطيف صديق433120

131بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنيكا فاضل عمر259339

132بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنيكا بابارسول مصطفن62039

ن حسن60932 ن امير 133بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىافير

و جعفر توفيق433155 134بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهير

وان غفور432586 135بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهانا سير

136بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشة يدا رحيم عمر432592

137بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسونيا مهدي صالح31479

138بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبهار بكر احمد433338

139بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيوة يوسف مجيد432461

يفان حميد محمدكريم212025 140بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبير

141بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشانو ظاهر غفور31568

142بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسارا عثمان فتاح62418

ن صالح504934 143بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشاناز حسير

144بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتةالر بكر رشيد31490

145دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهنار صالح احمد212124

هاوناز عمر علي31538
146دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

147دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزينا هيوا احمد212018

ن طاهر62614 و حسير 148دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهير

149دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهوزان سالم لطيف62203



150دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنسيبه محمد قادر433134

151دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيين رؤوف ياراحمد433224

152دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشمسة كريم رشيد211979

153دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىازوان جالل حسن512208

154دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىريناس احمد عبدول62633

155دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنياو جمال رحمان433174

156دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروزان اوات طاهر433315

157دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشوخان شهاب باقر31610

158دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمزدة حمةسور حمةرضا212100

159دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفيان حمه رشيد فتاح259282

ن عبدالرحمن محمدصالح504948 160دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىره نكير

بروين علي خوارحم212060
161دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

ن كريم433278 162دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازكار محمدحسير

163دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسونيا عثمان صديق31456

164دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكوثر جمال مجيد433220

165دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشةهال محمد عويز212121

166دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبيان ابوبكر احمد31447

167دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزينو جمال فرج504957

168دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزينو بابارسول مصطفن433208

يفان جمال توفيق134001 169دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبير

170دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىترزة عمر محمد433170

171دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالوين نزار قادر31419

ن433357 172دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجرو رسول حمةامير

173دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشةهال رؤوف عبدهللا212088

174دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفينك انور محمد433184

175دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفريشتة حمةرشيد فتاح259079

176دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنيكا محمد قادر504966

177دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتارا قادر حمةرحيم504940

شادي كريم علي258909
178دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

179دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيماء كريم احمد433238

180دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىريزنه حسن مصطفن211967

181دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتافكة محمود حمةويس432536

ي جالل محمد62169
182دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيفن

ي504828
ى
183دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفينك جزاء عبدالباق

184دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىايمان اسماعيل محمد31641

185دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهونيا فاضل عمر433158

186دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالوين عبدهللا مصطفن433200

187دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروباك نوري محمد504929

ن259316 188دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنيار حمةرشيد حمةامير

189دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبهره جالل صالح212541

190دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهدية صالح جعفر212079

191دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهانة فائق توفيق211991

192دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشارا اكرم احمد512201

193دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفانه ابوبكر فيض هللا432481

ان رؤوف علي512212
ن 194دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكير

195دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىحياه ابراهيم سعيد433244

تابلو حمةصالح علي60731
196دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

197دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيما جبار عبدهللا432497

198دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتارا دلشاد قادر61133

ي محمود62625
199دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزووان مصطفن

ن جالل مصطفن212029 200دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسولير

201دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهةوار سعيد احمد433306



202دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىماردين سالم لطيف212536

كوجةر كريم علي259279
203دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

204دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيفار عبدالرحمان عثمان61096

205دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبنار وريا عبدهللا259336

206دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنكه عباس احمد433253

تريفه حمه صالح علي60686
207دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

208دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىتارا عمر محمد504831

209دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىئاويبستا عبدالرحمن محمود432514

210دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديرين رحيم عمر433188

211دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازكار عمر محمود61583

ي احمد خوامراد61140
212دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنارنج ففى

213إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسنور مجيد سعيد432425

214إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىترى احمد عارف432472

215إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىلةنيا شكوت جالل211997

216إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكوفان صديق توفيق61570

217إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىراز كمال احمد211969

218إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزيار هةزار عبدهللا211999

219إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشانيا طارق محمد432522

220إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدنيا محمد فتاح133899

221إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنواز جالل محمود31635

ن259326 222إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجرا رسول حمةامير

223إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنوا ريزةن جميل61879

224إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشانو نوزاد عثمان433182

225إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروزى شمال عثمان504822

226إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهنار خالد حمةكريم31494

ن معروف259001 ن حسير 227إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسولير

ي جبار محمد133989
228إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيفن

229إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاالء اكرم رحيم432417

230إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديده ن عبدهللا سعيد432524

ن حسن432482 231إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفيان امير

232إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبةسوز بكر عزت433304

233إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمسيى اوات درويش259036

234إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشنيار ابراهيم عثمان504841

235إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبيخال كريم كاكةبرا504850

236إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيوة ديار محمد62115

237إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروشنا خالد حمةكريم31492

238إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىلةنيا كامران محمد504922

239إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزيار فرهاد حمة211972

بانو ناصح محمدعلي432469
240إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

241إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدلنيا حمةرشيد فتاح259058

242إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىساوين عبدالرحمان سعيد432498

ن432529 ن رشيد حمةامير 243إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىغه مكير

244إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيوة انور حمةكريم408810

245إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىترى ريبوار مجيد212598

246إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروزا يوسف مجيد212106

247إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيين ابراهيم عثمان433186

248إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهازه محمد كريم259306

249إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىالرا يونس مجيد133923

250إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيوة عثمان صديق133738

ي عثمان مصطفن211994
251إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديين

252إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزيار بهاءالدين محمد504865

253إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدليفان حمةرشيد فتاح432540



254إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشيين اوات درويش259017

255إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيفانة صالح عبدهللا61813

256إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىرةيان انور كريم504836

257إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوكار اكرم محمود433317

258إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىخةندة محمد قادر211975

259إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىليوان ويزدان عمر433785

260إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدية كاوة محمدسعيد433167

ن عبدهللا علي31564 261إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشةهير

262إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىلةنيا لطيف عبدالكريم62408

263إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهازوان خرسو احمد211987

264إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىزوان هيمن ياراحمد31685

265إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدية كامةران عبدالقادر432589

266إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان شدار رشيد31476

267إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبريز عمر احمد134308

268إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزيار بختيار محمد258960

سازكار علي حمةتوفيق61026
269إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

 عرفان علي212528
ن 270إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهيلير

271إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىاسماء ستار فرج211988

272إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىرحمة كريم رشيد258416

273إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىبيام محمود رشيد259088

ان جبار سعيد432408 ن 274إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكير

275إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشةنك عل سعيد258325

جاوان رؤوف علي504931
276إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

ي258479
ى
277إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشاكول جزاء عبدالباق

278إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيوة محمود رشيد212605

279إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان فتاح احمد433132

280إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىروشنا بختيار عمر212101

281إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكةزان صالح مجيد133868

433302
ى
ن عبدالباق 282إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسيفان تحسير

283إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىلنيا هاوار صديق212558

284إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىنزا ريزه ن حميل212022

285إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىدية رةنج عزت61244

286إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجاوان جمال مح الدين31656

ن جمال رحمان211963 287إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىشه هير

288إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىجيا رؤوف عبدهللا212002

289إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسازان جمال كريم433268

290إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىريناس عبدالرحمن حمةصالح432538

291إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفارى سةروةر جمال134082

ان صالح بكر212610 ن 292إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكير

293إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىمينو ماكوان فاضل212020

ن212524 294إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىديية ابوبكر حمةحسير

295إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىباال بيستون عثمان504839

296إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىهدى جزاء محمد133934

297بكالوريوس2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىريزان احمد محمود504881

298دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىلميعة سليم كريم31668

299دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىعظيمة محمد كريم60961

300دبلوم2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسوزان سعيد رسول212062

301إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفهيمة محمود حمة60810

ناسكة علي سعيد212074
302إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيى

ان عثمان احمد212104 303إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىسير

304إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىكواللة عارف محمود61743

305إعدادية2 -2- مركز المدينة 12262السليمانيةأنيىفينك حمة قادر432582



ن353027  رسول حسير
1دكتوراه2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمصطفن

2ماجستير2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرجومان احمد سليم221355

3بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردلير كمال ابراهيم36416

4بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمريوان عبدهللا حسن382488

5بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشدار قادر عبدهللا128138

6بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهيوا عبدهللا رؤوف221282

وان قادر عبدهللا128366 7بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسير

8بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرساالر محمود رشيد354048

9بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرعثمان محمدصالح مصطفن36023

ي128565
وان حمةصالح ففى 10بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرنوشير

11بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرجالل فتاح فرج129567

12بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرفرهاد لطيف عبدالقادر208284

13بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكررزكار كريم صالح408537

14بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسوران محمود مينه36494

ن مارف128198 15بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرطالب حسير

16بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربة رهة م فتح هللا عبدهللا36813

17بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردزوار رحيم محمد408813

18بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئاراس عمر رحيم408773

ن408674 ن حسير 19بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسورين حمةامير

20بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربشتوان طالب رحيم408704

21بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشورش محمد احمد35437

22بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرجمال محمد احمد35907

23بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرروا احمد حمة128335

24بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشوانة محمد سعيد354274

25بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد محمود احمد36624

26بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمه هدي عبدهللا مصطفن352283

27بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردانيار بةختيار عبدالقادر506559

28بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهاوزين فاروق احمد128727

29بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريباز احمد فتاح408761

30دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردانا احمد عبدالرحمن37465

وان احمد حمةكريم128379 31دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشير

32دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرعبدالغفار عبدهللا نادر36220

33دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرعبدالعزيز جعفر شيخ محمد408469

34دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكراسماعيل عرب محمود36159

35دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكراوميد عبدهللا نوري35926

36دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرنجم الدين محمد سعيد408794

37دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزمكان عثمان سعيد36857

38دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشياس حمةرضا جعفر36003

ن عبدالرحمن36250 39دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكراوات محمدامير

40دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرغفور توفيق غفور208282

41دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشهريار عثمان قادر128971

42دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربرهان محمد سعيد128175

43دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرخوشناو سالم حسن35336

44دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد مارف حسن129381

45دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئاوات محمد عبدالرحمن37123

46دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرخليل محمدجزاء اورحمان  احمد35312

47دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردياري حسن رحيم205766

 مجيد علي35828
ن 48دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريبير

49دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسةردار قادر فرج208311

50دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرفاروق عمر محيالدين37031

51دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئاري نةوزاد كريم128110

ن352815 52دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرنامق رضا حسير



ن37434 53دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهاوري معروف محمدامير

54دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرعباس عل اسماعيل36689

ن مارف37085 55دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمطلب حسير

56دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرطارق كريم رضا36192

ن408602 57دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرابراهيم جالل محمدامير

58دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرجيوار فريق محمد36797

59دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسامان جمال محمود36059

60دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركارزان محمد عبدهللا35877

61دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشفان فاضل صالح354020

62إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرجمال عبدهللا ففى وسو221286

63إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشكوت لطيف احمد129588

ن حمةمراد351945 64إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشكوت حمةامير

ن129227 65إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردارا رحيم حسير

66إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرصالح عمر عبدالرحمن221264

67إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمود سعيد مال36548

68إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزانيار كريم رضا515074

69إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسوران شدار كريم35476

70إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهةريم صديق كريم205792

1ماجستير2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركوران عبدهللا حمةعلي208290

ن506554 2بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربرهان مجيد حمةامير

3بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسةرهةنك جزا محمد سعيد408702

4بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسوركيو عبدالكريم احمد37002

5بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئاكو محمد عمر408679

6بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسةروةر عبدهللا محمداليق128877

7بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزانا علي حمةصالح208314

8بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرراويز رزكار حمةعلي36950

9بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريناس احمد حمة408775

10بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكررةوىك ريبوار توفيق221252

11بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهفال محمد احمد208267

12بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهوكر جبار حسن408719

13بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرلقمان قادر عبدهللا506571

14بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرنوروز عمر محمود408809

15بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشوود سالم فرج37321

ن506556 16بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرعابد عمر حسير

17بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهلمت عبدهللا حمةغريب221255

 علي توفيق515068
ن 18بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريبير

ن353239 19بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئارى عبدالواحد حسير

20بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهةزير هيوا صالح408744

21بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد دارا لطيف408717

22بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهوكر محمد احمد129050

23بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزردشت دلشاد حمه خورشيد35291

24بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئه زين كاوه خدر408605

25بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئاكام ئوميد جمال128811

ن رسول506562 26بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهيوا حسير

27بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزيلوان حمةجزا حمةخورشيد352763

ي محمد221354
28بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشاكار عثمان ففى

29بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرارام احمد محمود516118

30بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهيفار عبدالستار جالل36042

ن رسول208275 31بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهه ردى حسير

32دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد عيىس محمود354301

33دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهيمن محمد مصطفن221375

34دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريزوان حسن سعيد408798



35دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركوشت كمال عبدهللا506548

يف408727 36دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسنكر طاهر شر

37دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهه لويست خرسو عبدالكريم408778

ن عبدالرحمن221275 38دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد ياسير

39دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد تيشكو محمدجزا515114

40دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد كاروان قادر408488

41دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربه ختيار صديق عبدهللا408655

42دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكررابةر توفيق ففى صالح208288

ن408688 43دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربه رزان كمال محمدامير

44إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكررهةند رزكار حمةعلي128322

45إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهاوزين كمال مجيد221259

ي هيوا حمة36448
46إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردشيى

47إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد علي احمد408660

ن128290 48إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكراوميد جالل محمدامير

49إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشازاد مصطفن عمر353065

50إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربيشةوا عثمان عبداهللا408478

51إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكررةنج عثمان حمةخورشيد408664

ن رسول408534 52إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركوران ياسير

53إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد دلشاد كامل352609

54إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركارزين كريم مصطفن128243

ن208304 55إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكراحمد رؤوف حسير

56إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد فريدون عبدالكريم515058

ن129156 57إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسه هه ند دارا حسير

58إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهردي صديق كريم208308

ان عمر خدر221272 59إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمير

60إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرهةرياد جزا محمود515678

ن408400 61إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشاكار ازاد حسير

62إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزيار مجيد محمد408515

63إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريزوان ابراهيم محمدجزا408792

64إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرريكان رزكار حمةعلي36981

65إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرشاهنك عارف محمد352642

66إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمير ناودار صابر128287

67إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكررابةر عبدهللا محمداليق129118

68إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرديارى حميد قادر408482

69إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئه له ند اميد حمةعلي129216

70إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردزوار محمد محمود408306

71إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرالوة غريب محمد208278

72إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركوسار عرب محمود221365

73إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرباوان خالد محمد128534

74إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرروفان عبدالرضا ول221361

75إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكربريار لطيف رسول128709

76إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرزيمو نوزاد كريم205758

77إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد عثمان كريم129073

78إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرمحمد كاوة احمد128126

79إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركوراز عمر احمد36881

80إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئةلةند شدار نورى408530

81إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرئاكرين دارا رحيم129257

82إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكردياكو ديار جمال515587

83بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكركاروان قادر رحيم408484

84دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةذكرسوران كريم حمه بور352521

1ماجستير2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىمهتاب حمةصالح ففى قادر208293

2ماجستير2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىالنه رزكار كمال128986



يف128579 3بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدلشاد ابوبكر شر

4بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكولشه ن سعيد حمه رش128148

5بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكوالله احمد محمود128372

6بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتارا قادر عبدهللا35961

7بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبفراو رشيد محمود36647

8بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىناسك احمد محمدصالح506530

9بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىمارية سيف الدين غفار208286

ن حمةمراد354342 10بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبهار حمةامير

11بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنض عمر خدر352708

12بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشةوبو صابر مصطفن408800

13بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىريزين دارا صالح128274

14بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىخاوين طه شفيق506525

15بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىايمان احمد محمد37106

16بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىخندة جالل سليم221197

17بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروزا محمدرؤوف احمد408383

18بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبيكةرد صباح عزيز128649

ن208297 19بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبةروا احمد محمدامير

20بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىباخان صديق عبدهللا506568

21بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتانيا طاهر مجيد35793

ديمةن علي سعيد128154
22بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

23بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزوار عبدهللا محمد128231

24بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشيماء عباس محمد36723

25بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنو احمد محمد128265

26بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجوان درويش عبدالرحمن408817

27بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىريناس عمر حمةصالح382498

28بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنزار محمد محمود128104

29بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزال جالل مولود128269

30بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسةيران عبدهللا محمود35457

31بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىاوين عثمان ففى محمد35944

32بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسوكار توفيق عزت221281

ن جالل غفور129191 33دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنرمير

ن عثمان فتاح36300 34دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنازنير

35دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروخوش صابر حمة36205

36دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكلثوم عمر عبدالرحمن351835

ن محمد احمد36354 37دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشهير

ن دلشاد محمد36401 38دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدلفير

39دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنجيبة محمد عبدهللا35856

40دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتافكة محمدصالح مصطفن36753

41دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكوردة احمد معروف128343

42دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنو محمد احمد36341

43دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىساكار عبدالقادر محمود128390

44دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزيان سعيد حمه رش128133

ن احمد128122 45دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسوزان حسير

46دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىناسك حمةصالح حمةرشيد36270

ي خال رؤوف مالمحمد208310 ب 
47دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

48دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبيخال عمر احمد35373

49دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبناز محمد عبدالرحمن36177

50دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىريزان كريم حمةبور128280

51دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنكار احمد محمود221250

52دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىحليمة قادر محمد506560

53دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشهال رزكار عبدهللا506544

ن حامد37250 54دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكالويز حسير



55دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبه رى عثمان نورى35396

56دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىفيان عل عبدالقادر128790

57دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبيكةرد محمود احمد36286

58دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا اسماعيل37140

59دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزيان جالل عبدالقادر128310

60دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزيان غريب صابر128349

61دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكيالس عثمان رسول221245

62دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشادان رشيد عبدهللا36832

63دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىريزان فتحاهلل عبدهللا129008

64دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجنار ابوبكر احمد36907

ن208323 65دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزيان كريم محمدامير

66دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىالنة وحدالدين محمد353331

67دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنجيبة كريم مصطفن37165

كويستان صالح علي506546
68دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

69دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبروين حمة رحيم245683

70دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجيمن حسن عبدهللا128315

71إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبه ناز مصطفن عارف506566

72إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشادان خضن احمد129019

ن رشيد129143 73إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكويستان امير

ن خالد توفيق37189 74إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنازنير

75إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىساريز حمه صالح سعيد128253

76إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدرخشان عزيز حمةكول205788

 محمدعلي221279
77إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجاوان مصطفن

78إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبروين اسماعيل احمد36504

1بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشوخان جمال حمةرشيد129476

2بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشوخان احمد محمد506565

ن عزيز408628 3بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىناسك ياسير

4بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىخه نده محمود احمد37057

5بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكوالن عل رشيد128329

6بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىرازاو سالم رسول128317

7بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسونيا عمر رحيم37232

ن رسول35746 8بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىالنة حسير

9بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسارا خالد محمد352545

10بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىميثم نوري سعيد354083

11بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتافان فاضل صالح353993

12بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهازة فاروق احمد128206

13بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتازان عمر رؤوف146795

14بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنة محمد احمد36770

15بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبهار ابوبكر سعيد129096

16بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىافان دارا لطيف408711

17بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىرازان ابراهيم محمدجزاء408795

18بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدونيا محمد فرج35809

19بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكونا عمر عزيز408752

ن408686 20بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشادمان حسن محمدامير

21بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىاوين محمد همزة128361

22بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىئافان صالح صديق506538

23بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسويستة كامل احمد208271

ن محمد عبدهللا208300 24بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىئةفير

25بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىخةندة عثمان كريم128219

ن37507 26بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبرزة خالد حسير

ي353422
27بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشه م اميد غين

ن128305 28بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتةرزة عارف محمدامير



29بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهاوزان جزا عبدالواحد221283

تافان ابوبكر علي408504
30بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

31بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسيوه فريدون عبدالكريم506549

32بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهانا شاباز حمة408651

33بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروشنا محمد فتاح36103

ن نادر35895 34بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنياز حسير

رازان علي عزيز221287
35بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

ن506551 36بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنيار كريم حسير

37بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزينه عبدهللا محمد128194

38بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشارو جعفر وهاب128834

39بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشيوة نةوزاد جمال208295

40بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنوالة مجيد محمد408824

41بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتارا خالد محمد208273

جيهان قادر علي36325
42بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

ن408787 43بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىفينك عمر حسير

44بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىلونا لقمان احمد36523

45بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىره نده اميد اكرم205762

ن408748 46بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكونا ريبوار حمةامير

47بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكةزان كامران غفور552426

48بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجاوان كاوة خدر408791

49بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسانجوفيان خليل محمود36133

50بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروزان عثمان حمة352964

يفان هادي احمد408804 51بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبير

52بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىباخان عبدهللا حمد311950

53بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسوما هيدايت عبدهللا128235

54بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشادي بهاءالدين عزت352236

رةنو عطا علي408395
55بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

شيدا علي سعيد354145
56بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

57بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشوبو عثمان نورى35983

58بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىباخان محمد احمد408806

59بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسارا قادر كريم515125

60بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشةنك عثمان حمه221206

61بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسيوه ساالر محمود352010

62بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنيفار ناودار صابر128400

63بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروزا سوران رؤوف506519

64بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبيمان فخرالدين عبدهللا35760

65بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكةويار عبدالواحد قادر408805

ن محمد عبدهللا208303 66بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنكير

67بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبنار جمال محمد408692

ن128119 ي كمال محمدامير
68بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىده شين

69بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكونا لطيف عمر408738

70بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشه نكه طه محمود408734

ي صالحالدين عل353923 ن 71بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكير

ن128142 72بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشاجوان نارص حسير

ن غريب عبدهللا208279 73بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنازةنير

ان عيىس محمود35841 ن 74بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكير

75بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىله نيا ظاهر حمةغريب353389

76بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبهناز نوري سعيد354110

77دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشاناز نوري حسن221236

78دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىته رزه محمد مصطفن36609

79دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىديكان كريم مصطفن129306

80دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبةفرين عمر قادر506545



81دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكولستان عبدهللا نوري35524

82دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجيا رحيم سعيد408509

83دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىرويدا رحمان رشيد552431

84دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكانياو انور سعيد408723

85دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىلنيا احمد قادر515532

86دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنفار ابراهيم محمد سعيد408644

87دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروزا ابوبكر حسن408819

ن408691 88دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشادان عبدالرحمن امير

89دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهةنار محمدعبدول عبدهللا408756

90دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزريان رؤوف مجيد208319

91دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنيا سوارة صالح408797

92دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنكة مصطفن كريم354169

93دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسونيا رؤف مجيد208315

94دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىافان قادر رسول128211

ان شدار معروف36567 95دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهير

ة كاوة محسن128300 ن 96دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكير

97دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزوان جالل سعيد353449

98دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنياز كريم حسن408610

99دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىفيان معروف رسول208318

100دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىزوان عبدهللا محمد128617

101دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىافان رسول احمد352421

102دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهيشو عثمان احمد128248

يف408683 103دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىساكار طاهر شر

104دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىجيا بكر محمود128128

ن353147 105دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتانيا عبدالواحد حسير

106إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىارزو جبار محمد221370

107إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبه سوز سه روه ر مجيد128218

108إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنو جمال محمد408433

ن408788 109إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىديه عمر حسير

110إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنيكار احمد رشيد128760

روزا عطا علي205795
111إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

112إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىساوة شياس حمةرضا36427

113إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشانيا جعفر وهاب221201

خةندان بابةعلي فتاح35779
114إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

ن وريا مصطفن128852 115إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكةشبير

شنيار عمر علي408454
116إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

117إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبيستان كمال مجيد221262

118إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروزة عبدالوهاب احمد205789

ن129063 119إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسافيا عارف محمدامير

120إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبه سوز عوبيد حمه صالح221384

ن506552 121إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىاوين جزا حمةامير

ن506521 122إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىاشاء عبدالرحمن امير

123إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىساوين اسماعيل عمر129337

شاناز علي رضا221295
124إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

125إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهيشو عثمان كريم515616

126إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشنيار رفيق توفيق128115

نيكا ابوبكر علي408499
127إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

128إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىالفة محمود عبدالقادر128240

129إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكاشان شدار حسن36480

130إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروزيار مجيد محمد408521

وان احمد128407 131إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسيما شير

ن جزا عبدالواحد221284 132إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسولير



133إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدشين عبدالرحمن صالح408412

ن506569 ن حامد حمةامير 134إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهيفير

135إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشيين يادكار محمد408251

136إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشوشت فاروق عبدالرحمن129083

بانو صالحالدين علي408608
137إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

138إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكال عثمان احمد36468

139إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبه هه ست طه عبدهللا129653

ن408783 140إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسافو عمر حسير

141إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبافيا سوران حسن128949

142إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىديية عمر محمد208264

ن كريم سعيد205782 143إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنخشير

144إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدلنيا محمد فرج221248

ي هيوا احمد408461
145إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىهيفن

146إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىئافان صديق عبدهللا515105

147إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنيكا بةختيار صديق408525

148إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىدةريا درويش عبدالرحمن408671

149إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىشادى جالل اسماعيل408456

150إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىسيفا شدار كريم506557

ن128255 151إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىكوسار احمد محمدامير

152إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىروناك كريم سعيد208276

153إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىنةسيم محمود احمد408314

154إعدادية2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىبةناز قادر صابر408418

155بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىئةزين كريم رسول128225

156بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىتنيا كريم محمد506550

157بكالوريوس2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىاسيا كامل عبدالقادر384498

ن221356 رازاو علي حمةامير
158دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيى

159دبلوم2 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانيةأنيىصبيح رشيد مارف516475

1دكتوراه2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرفريدون صالح حمة137344

2ماجستير2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجعفر رؤوف رشيد43582

3ماجستير2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسةروةر صابر محمود136337

4ماجستير2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرديار خاليد عبدهللا506158

5ماجستير2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرباوان مصطفن عبدالرحمن136391

6بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريباز عثمان بايز48867

7بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسالم محمدجبار عبدالرحمن506106

8بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرنةوزاد صابر سعدون49013

9بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرفريدون توفيق حسن137109

ن506121 10بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرطاهر رشيد امير

وان عثمان قادر137167 11بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسير

12بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيمن عبدالمجيد سعيد506049

13بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعثمان احمد عبدهللا120003

14بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكريوسف عبدهللا اسماعيل136826

ن39037 ن حسير 15بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيوا حمةامير

زاد جالل مجيد42495 16بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشير

17بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرامانج احمد محمد119977

18بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسوران كريم قادر41113

19بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركارزان جالل قادر48986

20بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربشتيوان غفور سعيد333412

21بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراحمد خدر عبدهللا410068

22بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريبوار ابراهيم خدر48544

23بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكروريا كريم احمد137285

24بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئارام رحمان عبدهللا43321

25بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعلي احمد علي333507



26بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررزكار محمد رشيد120228

27بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيمن عبدهللا محمد136416

28بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجبار احمد شمس الدين40734

29بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربشتيوان بكر احمد120074

30بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاوات احمد محمد40678

31بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشوانه احمد سعيد120006

ن محي الدين137352 32بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرفريدون حسير

33بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيمن رحيم صالح410120

34بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةفال جالل رشيد409978

ن احمد137223 35بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةرزان محمدامير

36بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةريم رحمان عبدهللا43344

37بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكروليد دلشاد محمدصالح40846

38بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربروا رسول سعيد119999

ن سليمان48580 39بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةختيار حسير

40بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركاروان عزيز محمد48720

41بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد عبدهللا رشيد47518

42بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربههرام عبدهللا قادر332617

43بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد محمود محمد409865

44بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةزار كريم احمد38923

45بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةرزان عبدهللا قادر333239

46بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريبوار محمد فيضاهلل333703

ن49052 47بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجوتيار محمود حسير

48بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزيار برهان عبدهللا40599

وان عمر رشيد137330 49بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشير

50بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسيامند محمد نجمالدين41398

51بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرياد عبدهللا عارف119994

52بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرطالب كريم احمد137158

53بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةريم خرسو رفيق119985

54بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهستيار علي سعيد47796

ن همزه41493 55بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئازاد حسير

56بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركوردة محمود خدر409850

57بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاالن عمر احمد506110

ي صابر سعدون39614
ى
58دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرباق

59دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزوان صديق نجيب39576

60دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرخالد رسول حمةفرج43426

61دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحسن علي حسن333148

ن41460 62دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيوا قادر محمدامير

63دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرابوبكر كريم صالح137251

64دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجليل جالل كريم120165

وان فتاح علي48904 65دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسير

ن410066 66دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراالن صابر محمدامير

67دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئةردالن خرسو مجيد43002

ن محمد119988 68دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاوارة حسير

يف119970 69دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركمال محمد شر

70دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرنيشتمان صالح قادر119979

71دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمةريوان قيطران قهرمان120010

ةوةر محمد وستاعبداله40355 72دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربير

73دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيوا محمد رشيد41368

74دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشوان عمر علي410190

ن48430 75دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكردلشاد نادر محمدامير

76دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعطار عل احمد40001

77دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزانا ابراهيم ياراحمد120164



78دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركوران عمر محمود41296

يف506064 79دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمريوان محمد شر

80دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرصالح محمد نضهللا120011

81دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركاوة عزت صالح409676

82دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةريم عثمان علي42904

83دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررحيم سعيد اسماعيل43611

84دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرلطيف خدر محمد410118

85دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرفريدون جالل محمد43390

86دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرنزار عزيز علي48478

87دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرحامي احمد علي137380

ن سليمان48935 88دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرابوبكر حسير

يف137373 89دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعارف صالح شر

90دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسالم محمد رحيم333823

91دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربريار بهجت عل332647

92دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجرو حسن قادر39075

يف قادر506115 93دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيمن شر

94دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرابراهيم احمد بابكر120146

95دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربيستون رشيد سعيد137235

96دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرخليل حسن قادر48648

97دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرنوروز مجيد عل38458

98دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركامران حسن قادر42857

99دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاخوان حمةعزيز حمةجان137098

وان عمر مصطفن410126 100دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسير

101دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركامل عبدهللا حمةسليم40069

ن قادر120144 102إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسوارة محمدامير

103إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررزكار طالب علي409821

104إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرصديق مصطفن محمدرشيد137262

ن47585 ي حسير
ن
105إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربهاالدين قادر صوق

106إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجليل محمدسعيد محمود410178

يف42835 ي شر
ن
107إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرطه محمد صوق

108إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعزت الدين كريم محمد47651

109إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربشتيوان حسن محمد41522

110إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركمال احمد كدرون410097

111إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرصالح احمد علي143632

112إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرديارى كريم محمد120064

113إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرغريب رسول علي137294

114إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرناصح شكر محمد333849

ن درويش333154 ن حسير 115إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرياسير

116إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرغازي مصطفن كاكة حمة506088

ن120079 117إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربه ختيار نامق حسير

118إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعثمان مصطفن قادر39317

119إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراوميد انور علي332923

120إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريبوار محمد صالح506079

121إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرنوزاد عبدهللا حمة119981

122إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكردلير انور علي410103

123إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريكةوت جمال مصطفن119974

1بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسةروةر رشيد محمد علي506102

2بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئارام صالح محمدعلي38990

3بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشفان محمد محمود137397

4بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرطه محمد محمود409984

5بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد صابر صديق119969

6بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمةريوان محمد مصطفن38814



7بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربرزو جبار معروف48666

8بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشكار احمد رسول410028

9بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكريونس محمد صمد409889

10بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهونةر عمر فرج332710

11بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسامان فائق محمد409834

12بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيمن توفيق احمد333334

13بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد لطيف جالل143612

14بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربشتيوان احمد عبدهللا410009

15بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشكار محمود نجم الدين143666

16بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةريم محمد علي38210

17بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركاروس سانا عبدهللا410135

18بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد نجم الدين صديق333634

19بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررةهيل ناصح شكر410100

20بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهفال كمال عثمان410169

21بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشوان خالد همزة47818

22بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيمن عبدهللا عزيز42685

23بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمةودود جعفر محمد506063

24بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريزوان محمد كريم120066

25بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسةركار محمد ففى رشيد332658

26بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربالل ابراهيم رؤوف40976

27بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمصطفن محمود محمد48683

28بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزريان فائق همزه506130

29بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاخه وان علي عباس506070

30بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربختيار محمد مصطفن119958

31بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاسوس جالل حمةصالح49064

32بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئازاد توفيق احمد409875

33بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراسو عبدهللا محمد120098

34بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرروزيار حسن سعيد410194

35بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربشتيوان ابراهيم عارف137132

36بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهاودين عثمان ابراهيم120162

37بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشمد رزكار محمدرشيد137359

38بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربشتيوان ابوبكر قادر42813

39بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربرهم جمال سعيد39100

40بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاكام عمر محمد120076

41بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةلمةت سعدهللا حيدر506193

42بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررافيار جالل قادر506133

43بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزيار شدار حمةرحيم506073

44بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكردلشاد محمد سعيد39905

ن ابوبكر رشيد410149 45بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسةفير

46بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاكار طارق عبدالرحيم186697

47بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرتيشكو محمود عثمان42777

48بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركوزين انور مصطفن410042

49بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرراسيى يوسف حمةعزيز120157

ن409998 50بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاكام عزت حمةامير

51بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهاوكار عثمان عبدهللا409878

52بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةلمةت محمود محمد333755

53بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرديدار سعيد محمد38362

54بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمبست كاوه عبدالقادر410138

ن506055 زاد حسير 55بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشفان شير

ي رؤوف410092
ى
56بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرروا عبدالباق

ن عثمان همزة518951 57بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةلير

58بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزريان رؤوف عبدهللا38782



59بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراحمد عل محمود137091

60بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررةوا طاهر رشيد506124

61بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريباز علي احمد410183

62بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئةريوان خليل محمد119976

63دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرفرهاد محمد فرج409545

ن119960 ن حسير 64دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررةوا ياسير

زاد سعيد48963 65دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاد شير

66دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركاروان جمال قادر506056

67دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرباوةر كريم رشيد506113

68دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراوميد جمال سعيد47694

69دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسازان كمال احمد410072

70دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربختيار محمد احمد40043

ن عثمان عل120126 71دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريبير

72دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربهروز محمد همزه410215

73دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئامانج نامق سعيد137377

ن518959 74دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريباز سعيد حسير

75دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئاكام كمال غفور410200

76دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركةيوان عبدهللا سعيد333518

77دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريكه وت رضا حسن410064

شاد فاتح محمود518950 78دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمير

79دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشادان جالل سعيد38261

80دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعادل عمر محمد506118

81دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشهنك خالد عبدالقادر409816

82دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربريز عباس حمة علي120060

83دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرملكو حسن رحيم506104

84دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهةريم كمال عبدهللا506098

85دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراحمد خالد احمد506051

ن333228 86دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد محمود امير

87دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةرزان محمود سعيد410204

88دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد عثمان احمد120142

89دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريي  سالم غريب137288

90دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركوزين رفيق فارس409658

ان جمال رسول409997 91دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمير

ن119996 92دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراواره اسماعيل حسير

93دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجراخان عبدالصمد قادر39152

94دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربوكان بختيار قادر506087

95إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرنفار ابراهيم رؤوف137268

ن كريم143759 96إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربه رزى ياسير

97إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرازى محمد كريم143725

98إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاباز ئاوات طاهر137345

99إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزيوةر بةرزان عثمان143687

100إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريبوار عارف محمود48494

101إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشادمان كريم سيدحمةالو409969

102إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد صديق مصطفن137274

103إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةهمةن احمد نادر409704

104إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد جبار حمةفرج143705

105إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهوكر توفيق صالح40387

106إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد عثمان ابراهيم120028

107إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةندير محمد خدر333685

ي رؤوف333381
ى
108إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد عبدالباق

109إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزيار خالد احمد506096

110إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرديالن عمر حسن120114



كو ابوبكر120257 111إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراكار شير

112إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد فرج احمد506067

113إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرفرهاد رسول ابوبكر409569

114إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرساسان محمد احمد410083

115إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجاالك عبدول محمود333371

116إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركوزين بهروز مصطفن410085

117إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاديار علي كريم143721

118إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهستيار بختيار عثمان506191

119إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسه ركو صباح عبدالكريم333804

120إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرطارق يوسف حمةعزيز120274

121إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشكو طارق فتاح409694

122إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمير فهمي لطيف136353

ن119991 123إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاد زانا حمةامير

ن143700 124إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد رحيم حمةامير

ن عزيز409640 125إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكراالن ياسير

126إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئارى ابراهيم محمود120135

127إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكردارون حكيم قادر143638

128إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرروكان جمعة نضالدين120201

ن48616 129إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاد ئازاد حسير

130إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرساوان بهاءالدين رحمان137317

131إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرجرو جالل محمد119968

ن39013 132إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهيفار هيوا حمةامير

133إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمير هيمن اسماعيل143729

134إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشازاد رحيم عل120115

135إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزاكروس خليل حسن136485

136إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرزيار نه وزاد صابر518897

137إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد ابوبكر صالح48710

138إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد فارس احمد409709

139إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهونةر احمد رشيد43443

140إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكررةوين دلشاد نادر48453

141إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرشاد سوران كريم143673

ن136835 142إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد فائق حسير

143إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد عزالدين رسول120078

144إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرئازاد مصطفن درويش120057

145إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكركوزين محمد ابراهيم410019

146إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريفان محمد طيب127358

147إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرريبوار رزكار طالب409579

148إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرديلمان محمد قادر143742

149إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرهاوكار عزيز كريم409965

150إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرمحمد عمر صالح409830

151إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكربةندةر احمد ابراهيم143758

وان محمود كريم40884 152بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرسير

153دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةذكرعبدهللا محمود حمه409873

ن رؤوف همزة333305 1ماجستير2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىافير

2بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجرو محمود محمد333440

3بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفاطمة ابراهيم قادر42563

4بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكلثوم محمد رسول43066

ن410155 5بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئافان عبدالمجيد حسير

6بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنيان حامد رشيد137231

7بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروباك رحمان ساله كر410146

8بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه فري عزيز عبدهللا333466

ن40272 9بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدلسوز محمود حسير



قدرية سعيد علي409986
10بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

11بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوزان محمد احمد120091

12بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه يمان صالح الدين رؤوف بك409897

13بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيمان جالل محمود42970

14بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنة محمد محي الدين40218

15بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىداليا لطيف رسول506060

16بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىساكار غفور سعيد137340

17بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه ناز محمد طالب قادر410080

18بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشادان فائق محمود120221

19بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروزان جزا محمد48798

20بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدرخشان خدر شيخة333834

ي كةرد عبدالرحمن حسن120107 ب 
21بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

ة مولود علي47920 منير
22بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

ن احمد137281 23بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوة محمد امير

24بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبروين نجيب محمود166583

ن137191 25بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيام خالد محمد امير

26بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجيمن محمد خدر506202

27بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئافان انور غريب47714

28بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكلثوم سعيد محمد39384

29بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىخه رامان احمد عبدهللا48533

30بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىليل شدار حسن120069

31بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةونم محمد أحمد506117

شةبول انور علي410038
32بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

33بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدلباك رؤوف مولود38758

34بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوخان محمد كريم42727

35بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجنور محمود محمد333431

36بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىديدةن ابوبكر احمد410159

ن333478 37بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدرخشان قادر محمدامير

38بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبدرية جميل عثمان409665

ن333346 39بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه ناز محمود امير

40بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىده شين عمر محمد120154

41بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىداستان بايز خضن143747

42بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةري محمد عبدهللا506101

43بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسازان محمد قادر48997

44بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكةنار فريد حامد410078

45بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروزكار قادر صالح47751

46بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشادان عثمان فرج409708

نشميل محمد علي38849
47بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

48دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىناسكة جالل حمةسعيد48921

49دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسعادت صالح روستم410058

50دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدلكةش محمد فرج38397

51دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزهرة ابراهيم حسن333353

52دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتارا عبدالخالق بابالة410062

ن بايز120100 53دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبيخال حسير

54دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبناز قادر كريم120073

55دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتةالر ابراهيم صالح39193

شلير عثمان علي محمد506083
56دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

57دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكه زال جمال محمود120168

58دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوزان احمد محمد333526

يف410174 ان ابراهيم شر 59دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسير

بنيات طه علي409837
60دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

61دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنعمت سعيد محمد38667



ين محمود اسماعيل41551 62دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشير

ن مصطفن47553 63دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبروين حسير

64دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئافان مصطفن عل39454

65دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىناسك فيضاهلل بكانضهللا38892

66دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىرقية ابراهيم رشيد41015

67دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيالن رؤوف سعيد47769

68دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيالن محمد صالح410172

69دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيالن عمر رسول41050

70دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىايمان سلمان خدر120016

71دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئارا عبدالقادر رشيد120013

72دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنو محمد احمد48786

73دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىرووناك عبدهللا محمد333128

74دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنو صديق كريم40819

75دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا محمد333118

76دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبيان محمد فتاح40190

77دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنوروز محمود محمد137355

78دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيماء لطيف جالل409887

79دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدنيا حسن عبدالكريم43737

80دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةروين فرج رشيد143682

81دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتافكه محمدغريب علي43195

ين محمود علي137126 شير
82دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

83دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبيكه رد ابوبكر قادر410024

84دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئةزين صابر اسماعيل47831

85دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاورنك عبدالواحد حمةرشيد137241

86دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاديه ساالر احمد48816

87دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيالن ابوبكر قادر409993

88دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجرو حمةغريب صالح38958

يف كاكه عبدهللا119961 89دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاوه نك شر

90دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجوان ابراهيم رشيد48775

91دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجيا عبدالواحد معروف29481

92دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجوانة احمد محمد40169

93دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوزين عثمان احمد333140

94دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىساكار طارق عثمان137384

95دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاهةنك عبدالكريم سعيد39352

96دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبنار محمد جالل410035

97دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشادان ابوبكر عبدالرحمن506114

98دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوجةر رحيم احمد332807

99دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبناز مصطفن محمد48950

100دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشكرية محمد رشيد332602

101دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةرى نارص مال120095

ي سعيد كريم43488
102دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاشيى

103دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيمان حسن عزيز410001

104دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيان حسن عزيز333451

ش خضن410197 105دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىمزكان هير

ن عزيز518940 106دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسارا حسير

107إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروناك كريم حسن120172

108إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىحياة صابر فتاح47672

109إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنوخشه محمود محمد38635

110إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنةخشاوة خرسو حمةسعيد120024

111إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىامينة حسن قادر48632

112إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتانيا عالءالدين سيدكل136405

ية محمد نجمالدين409884 113إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىصي 



114إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفوزية عبدهللا حمةسليم38425

ي شارا عبدالقادر119973
115إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكابن

116إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكويستان صابر محمد333864

117إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوما كريم حمه سور136366

118إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزبيدة محمد عزيز506170

119إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفرميسك محمد خليل43698

ن ابراهيم اسماعيل40512 1ماجستير2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشة هير

ن410144 2بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروزان سالم محمدامير

3بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاجوان عباس حمه علي120062

4بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاشين ازاد احمد409611

5بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاجر عمر مصطفن409871

6بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنياز عمر ابراهيم333502

7بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىباخان فائق حسن48511

سارا كامةران علي409842
8بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

9بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاناز كاوة عزت410152

10بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةرهةم حسن عزيز518953

11بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيماء عارف خدر41653

12بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزينو عثمان احمد120260

ن احمد137225 13بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوزان امير

14بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسةالر رضا خدر38578

ي410074 15بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجرو عبدهللا حاج 

16بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةنكار جبار حمةصالح137175

 علي409801
ن 17بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىريان حسير

18بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفانيا فهمي لطيف136359

19بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكاشان سازان محمد137338

20بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىمزدة حسن عبدالرحمن137567

21بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكارناس كمال سعيد410077

ن رزكار محمد120049 22بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسولير

كالي صديق احمد518905
23بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

ن137272 24بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسازكار رحيم حسير

25بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىساكار عثمان حمه120112

26بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجوان مارف بكر410056

27بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتةرزة انور احمد120131

28بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسونيا ازاد محمدجاف40098

ن محمد محمود136458 29بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبفير

30بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدلنيا صالح احمد143643

31بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبيام يوسف حمةعزيز120084

32بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبنار كامران عزيز409594

33بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىباخان حيدر عمر120139

ي رشيد صالح333592
34بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاشيى

كالي ستار حسن120339
35بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

36بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوناز عمر عبدهللا506109

37بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكال بختيار عبدهللا120031

38بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهانا رشيد درويش409556

ن143740 39بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجرا رحيم حمةامير

ن506099 زاد حسير 40بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشانيا شير

ن120475 41بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىباخان محمد امير

يف137246 42بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىلةنيا كاوة حمةشر

ن حمة136833 43بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشه نكه ياسير

ائيل42604 44بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدةشين كريم جي 

45بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزينب نةوزاد عزيز506195

ي دلشاد محمدصالح39417
46بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيين



47بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوكار محمد عبدهللا410213

48بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتارا جمال مجيد136340

49بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىريان طارق صديق120190

50بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفة محمود محمد410206

51بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةهار احمد سعيد410088

52بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكلينة محمد عبدالقهار3726

ن410132 53بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكويستان محمود امير

54بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهةوري هيوا همزة518938

55بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوالن رمزي صديق41334

56بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروزان صالح عل137136

57بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفة محمد عزيز120072

58بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفة غفور محمد120150

59بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنيان نوزاد صابر506199

60بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنيكا سالم محمدجبار506092

ن39219 61بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوفار رحيم حسير

62بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنة نادر فتاح38308

ن عثمان عبدهللا143677 63بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنازةنير

ن معروف143636 64بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشادان ياسير

ي رشيد درويش409797
65بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهيفن

66بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفريشتة انور احمد120133

67بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنيار دلشاد احمد506078

68بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاجوان كريم سيدحمةالو409806

69بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوة ابوبكر محمود410023

70بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدةشين ابوبكر محمود410021

ن كمال عثمان506076 71بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكةش بير

72بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجوان عمر محمد120034

73بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشادي احمد صالح410129

74بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوالن محمد عبدهللا506213

75بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنة عمر اسماعيل143718

76بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزوان عمر كريم137581

77بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىخيالن رفيق محمد120180

78بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئال ازاد عثمان506209

ن سليمان48753 79بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةيدا حسير

80بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىلةندة ئازاد رضا506075

81بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىداليا عمر احمد333195

ي توفيق محمد409564
82بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاشيى

ن410076 83بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوناز عبدهللا محمدامير

84بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاورنك محمود محمد143751

دوس وزير فتاح410032 85بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفير

86بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاشنا رزكار ستار120153

87بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفريشتة محمود صالح410211

ن دارا عثمان410123 88بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه خشير

89بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةنكار دلير نوري410079

سان احمد137218 90بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهةناو اكي 

91بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوجةر ستار غفور40547

92بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنياز عثمان قادر120159

93بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئه زين رزكار عويز120052

94بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنكار اكرم عزيز120104

95بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىلوزان جليل جالل120480

شيالن احمد علي40134
96بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

97بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكةزال عبدالرحمن شيخة49024

98بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوجةر عثمان خدر120055



99بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبيام ابراهيم رؤوف137144

100بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزريان جمال رسول410059

101بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبة يمان كريم سليمان137228

سانا كامةران علي409845
102بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

103بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشارا عمر عبدهللا409655

104بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنينا فريدون صابر410044

105بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنيان رزكار مصطفن518946

106بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسيما عثمان قادر49037

ي ابراهيم عبدهللا120018
107بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاشيى

108بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزينو محمد عبدالقادر518944

109بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجاوان غفور محمد120151

ن كمال حمة409860 110بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكةشبير

111بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسابات جمال مصطفن332629

112بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىريزين محمد اسماعيل518955

113بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزيران جمال رسول409867

114بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةشيو عل رشيد333493

115بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتارا محمد مامه136384

116بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروشنا روستم محمد506162

117بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاالء بختيار حسن137103

118بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه يام طاهر رشيد506119

119بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىباخان نجيم عبدالرحمن518935

120بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتافكة حمةرحيم سالم120177

121بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةن ماجد عبدهللا136471

122بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشلير سليم احمد43643

123بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةخشان عمر سعيد409561

124بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوجر رشيد محمد506061

و قادر عزيز333672 125بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهير

126بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةوكار عابد عزالدين119980

127بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتريفة كمال محمد410209

128بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروزان عمر محمود120158

ن حسن137387 129بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوناز حسير

ن عبدهللا410048 130بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسيفه ر ياسير

131بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفة نادر فتاح40569

132بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىساكار بختيار محمد409880

133بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيوست محمد اسماعيل120272

134بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنكة محمد محمود137347

135بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيمان عمر رشيد409989

ي  هان احمد محمود506054 136دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشر

137دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيوة ست شدار مح الدين409895

138دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدوستان محمد حسن143707

139دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنارنج محمد سليم409852

140دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبسوز ابوبكر محمد120170

141دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنيكار توفيق مصطفن48597

142دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكوثر كمال سعيد410069

ن حمةصالح332821 143دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاسماء حمةامير

144دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئه زين جالل صالح137152

145دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنه ابراهيم محمد120007

146دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجوانة جمال محمدرشيد137118

147دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىخةندة عمر فرج137328

148دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبهار عبدالرحمان محىالدين120127

149دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاجوان دلير نوري409982

150دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتةرزة رضا خدر38607



ي40433 151دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنو عزيز صي 

152دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئةوين طاهر رشيد410188

153دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنه وا اكرم احمد506150

ن عمر محمد119989 154دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنازنير

ي حاتم رجب137256
155دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدةشين

156دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهيفار سليم عثمان410053

157دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوناز رزكار عويز120068

158دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاسماء صالح محمد120075

159دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزوان بكر محمد48557

160دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىديمه ن ابوبكر احمد410162

161دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىخيالن خالد محمود119965

162دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوناز ساالر غفور120175

163دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشة وبو عبدهللا محمد410050

164دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجنور عمر محمد41627

165دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاجوان خليل محمد120117

166دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيين جالل محمد120214

167دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروشنا رشيد محمد506069

168دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجيا عل حسن47729

ن39271 169دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتافكة عبدهللا حسير

170دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئافان رزكار طالب409828

171دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىروزان سالم مصطفن119971

172دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبه ريز شدار محىالدين506047

173دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبهرة محمود صالح410177

ن عزيز41262 174دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوخان حسير

175دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوما ستار محمود332593

176دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفرميسك خدر رشيد410201

177دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىباخان عبدهللا عزيز38334

178دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبناز عمر ابراهيم137163

179دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنة سالم سعيد410011

180دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئاسوده بالل محمد506095

181دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشانيا محمود عثمان409893

182دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجنور احمد اسماعيل137278

183دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىثناء محمود محمد333424

184دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىاسماء عزيز احمد46599

185دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىباخان كمال احمد518912

شادى انور علي333365
186دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

187دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبروشة سوران كريم38235

188دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىديرين كمال فرج410150

بةهره علي محمدزاهر42643
189دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

190دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهيشو كمال عبدهللا409672

ن410106 و نجم الدين محمد حسير 191دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهير

192دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىداستان قادر محمد137363

193دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيماء صديق رشيد120161

194دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفة كمال صالح143734

ن ابراهيم143739 195دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكويستان امير

196دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشةم محمدهيوا اسماعيل47621

197دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىخةندة رسول مولود505964

198دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنيا نزار حمةصالح409532

199إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسةيران احمد رسول409587

200إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاتوو محمد كريم43283

201إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشه يدا ادريس محمد333253

ن حسن137389 202إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهانا حسير



203إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجاوان كاوه رشيد40406

204إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوزين عثمان ابراهيم120234

205إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشاكول بارزان احمد410166

206إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشانيا محسن عبدهللا120051

207إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجنور لوقمان احمد518958

208إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىلةنيا نجيم عبدالرحمن518932

209إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدرون قادر عبدالرحمن136788

210إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسنور عثمان محمدصالح409975

211إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنةشميل جمال فرج409701

لةنيا علي عمر136733
212إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

ن عمر احمد119975 213إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكرستير

214إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكويستان واحد صابر143701

215إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةهار عبدالواحد حمةرشيد143659

216إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفه سالم سعيد409971

217إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجاوان طيب محمد120347

218إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالفة عبدهللا رشيد136375

شاكول ريبوار علي409616
219إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

220إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوناز غفور بابكر506222

221إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبرزة نه وزاد صالح518948

222إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنو كريم محىالدين409699

ن120266 223إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسيما محمد حسير

224إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوخان طاهر فرج332680

225إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىريزين عزت قادر143711

ن120305 226إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزةنوير حسن حسير

227إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوشت ابوبكر رحيم48833

228إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىمووزكار جمال رحيم120039

229إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكويستان فائق حمةرشيد333361

ن143743 230إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدلخواز عمر محمدامير

231إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفينك جليل جالل518890

232إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبهار محمود صالح409973

233إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاويز هيمن صالح333575

ن بهاءالدين رحمان137297 234إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهيلير

ن جمال فرج410185 235إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكةشبير

236إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىداليا رحيم صالح40328

237إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةفرين جمال حاتم137185

ان عبدول صالح506205 ن 238إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبير

239إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهيفار عبدهللا رشيد136796

240إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكةشنة عمر كريم137195

241إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىله نيا محمود نجم الدين143650

242إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزيالن بختيار حسن410094

243إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىفانيا حمةسعيد حمةرشيد143695

244إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىساية طيب حمةخان433807

يف506100 245إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسوزيار عل شر

246إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزوليا نجم الدين مح الدين409679

247إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجاوان مصطفن رسول333782

ن وشيار فائق409625 248إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةيفير

249إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشانيا كاوة عزت409660

250إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكال محمود احمد409668

الوين محمد علي265823
251إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

252إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىدونيا نريمان حمد136764

253إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيين احمد عبدهللا136490

254إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىخةالت جيهانكير توفيق40791



255إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكويستان بكر صالح40236

ئاره زو عثمان علي332573
256إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

257إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنة نادر سعيد333293

روزا جزا علي120279
258إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

259إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىلةنيا احمد حمة333403

260إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئةوين ئاكو كمال143754

261إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزينو عمر اسماعيل143735

262إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشانيا عبدهللا محمد136474

263إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجاوان خالد عبدهللا409583

264إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىله نيا سالم سعيد136466

265إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىتابان احمد اسماعيل136432

266إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىله نوى رحمان رشيد120330

نيكا ريبوار علي333265
267إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

268إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىالنة محمود محمد409683

ن136484 269إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىريزنة هاوري حسير

270إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهونيا خرسو رفيق119982

271إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهاوزين سليم عثمان409540

272إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةفرين دلشاد محمود409697

273إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىريان يوسف حمةعزيز120109

ن136748 274إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيواز هاوري حسير

275إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىهيشو ابوبكر سعيد484392

276إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشوخان جالل رشيد409995

277إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنيكا محمد كريم43255

278إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىزريان واحد محمد137357

دةريا علي محمود409991
279إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

280إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشارا عثمان ابراهيم410016

راز هوشيار علي409575
281إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

282إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىكال احمد توفيق409648

النة احمد علي506185
283إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

284إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنيار كمال رسول409691

285إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشيماء عبدالباسط محمد409572

286إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىايمان ناصح شكر136556

287إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىله نيا صالح الدين نوري143691

288إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىسمية عثمان ابراهيم120022

289إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىئةوين صديق ابراهيم410055

290بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنوخشة عبدالرحمن شيخة48694

291بكالوريوس2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىجنور قادر رشيد43034

292دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىعدلة كريم صالح409856

293دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنزيرة عبدالقادر رشيد38491

294دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشونم عباس حمة علي120061

295دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشلير ابوبكر قادر40918

296دبلوم2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشكرية سعيد مصطفن38535

297إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىبةهره عمر محمد43228

298إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىديمةن حمةرشيد عبدالرحمن143622

299إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىشنة قادر عثمان143733

ناسكة ابراهيم علي120245
300إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيى

301إعدادية2 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانيةأنيىنوخشة ابوبكر رشيد136345

1ماجستير2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرعلي سعيد كريم50356

ن محمد141046 2ماجستير2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيوا ياسير

3بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربيستون كمال مصطفن49338

4بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرفرمان عمر محمود504943

5بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراحمد خدر رسول504720



ن504786 6بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةردي عبدهللا حسير

7بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةرياز كريم محمد49380

8بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركاوة عمر عزيز49913

9بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهونةر علي حمةرةش49407

10بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراراس جمال محمد141570

يف141563 11بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةروةر محمد شر

12بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرزاهر مجيد محمود246436

13بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرنةبةز ظاهر عبدالرحمن141483

14بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرانور حمة عبدهللا141058

15بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرفاتح عثمان قادر50207

16بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرغفور قادر احمد246324

17بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكردانا سعيد اسماعيل141536

18بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكردارا سعيد اسماعيل141548

19بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةركةوت جمال صالح504809

20بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةركةوت اسعد روستم49470

21بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيمن صديق رسول504830

22بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمسعود جالل حمة246278

ي جمال عارف504824 23بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربةرزنح 

24بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيمن مجيد كريم50633

25بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةردى راصن حمةعزيز504949

26بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراوات ابوبكر فقىمحمد504958

ن141464 ش عثمان حسير 27بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهير

28بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكردابان شدار صالح141466

29بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرنةبةز قادر عثمان141075

30بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربشتيوان طاهر احمد49486

31بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريباز قادر احمد504972

32بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربروا غفور محمد504790

33بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيمن كامل محمد141044

34بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيوا عبدالحميد عزيز50402

35دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرطاهر محمد حمةصالح49429

36دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرعمر رضا فارس504777

37دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرطاهر اسعد احمد49981

38دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراسماعيل حمةعزيز حمةجاد52283

ن طالب محمد49601 39دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرياسير

40دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمصطفن محمد قادر141564

ن بايز504779 41دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشبست حسير

42دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرجمال عبدهللا سعيد221394

43دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةزار كريم رسول246480

44دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرصديق محمد قادر141571

45دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرجبار رحيم عمر49301

ش انور محمد141060 46دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهير

ن صالح50290 47دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئاوات امير

48دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيوا غفور رسو141079

ن سعيد141534 49دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرطاهر محمدامير

50دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةيوان صالح عزيز141528

51دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرعثمان حمه حمه كريم50389

52دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمةريوان عثمان محمد50112

53دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريبةر ابراهيم طه49653

54دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئاوات محمد عزيز504886

ن504826 ن عل حسير 55دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريبير

56دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراحمد عثمان محمد141455

57دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشوان شور محمد504745



58دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكررزكار محمد حسن141515

59دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرزرنك كمال عبدهللا50266

60إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرعمر محمد صالح141552

61إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئارام كريم صالح50102

1بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركاوان سعيد اسماعيل246317

2بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكردارو احمد عبدالرحمن246413

3بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشكار ابوبكر علي50057

4بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربةريز علي همزة504842

5بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهوشيار طه عل504774

6بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئاكام عمر محمد504458

7بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمحمد مصطفن محمد504782

8بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرتوانا عثمان خدر504752

9بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشوةر عثمان احمد50231

10بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرزيار احمد علي504840

ن246472 11بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهاوكار لطيف حسير

12بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرارخوان عبدهللا حسن52262

ش عبدهللا عزيز141617 13بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهير

ن عل عبدهللا49327 14بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرياسير

15بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرزير كامل محمد50443

16بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةريز خليل ابراهيم504937

17بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركةيوان حاتم قادر141527

18بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسامدار كمال احمد141580

19بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرراسيى شدار عبدهللا141074

20بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرزيلوان حاتم قادر49696

21بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرنزار محمد عبدهللا504768

22بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهاوكار محمود حسن504930

ن504816 23بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئاوات علي حمةامير

24بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشاكار وال كريم504749

25بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشوان نةبةز محمد141640

26بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئه زى كاميل عبدهللا504730

27بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةريم عثمان قادر504762

28بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيوا مجيد كريم52250

29بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشوان مولود سعيد52268

30بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرراويز صالحالدين احمد141551

31بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربافيل عادل حمةعلي141512

وان رفيق عبدهللا504493 32دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرنيجير

33دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشفان لقمان نادر141032

ي عمر احمد49802
34دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهيفن

35دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريفان صادق سعيد504735

ن504873 36دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراكار ريبوار حسير

ن504817 37دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرخبات فارس حسير

38دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرفةرهةنك جالل علي504844

39دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربرهم بابكر احمد504953

ن صالح حمةكريم141221 40دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةستير

41دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمحمد عمر حمة504837

42دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهاوزين احمد قادر504864

ن141073 43دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرديارى عبدالكريم حسير

ن محمد504870 44دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرعلي حسير

45دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراراس خدر رسول246426

46إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرزيار اسعد محمدعلي504220

47إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرديزوان نزار كاكةرةش141169

ةو اسماعيل رحيم247265 48إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربيرسر



49إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركارزان حسن محمود504331

50إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربه رويز محمود اسماعيل504728

ن جمال صالح504387 51إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةفير

52إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشاكو وال كريم504935

53إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشاكار ساالر محمدجبار504309

54إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةركو دارا محمد141254

55إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةروك دارا محمد141263

56إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرطه طيفور محمد504794

57إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمزدة جليل غفور504933

58إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرديارى جالل حسن504945

ن نضالدين عبدهللا141102 59إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريبير

60إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئارا كاوة مجيد504474

61إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركوردو عثمان فرج141035

ن طه احمد517843 62إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربه هير

63إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسه ربه ست علي عبدهللا247296

ن504784 64إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمهدى خالد حسير

وان قادر448366 65إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرئاريا سير

66إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركوفان ابوبكر صالح141182

 علي504206
ن 67إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكردانا حسير

ن504489 68إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمحمد دارا محمدامير

وان احمد141495 69إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمحمد سير

70إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةروةر رفيق حسن221407

71إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكررةوةز رمضان احمد141609

72إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرفةرزاد صديق توفيق517928

73إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريبوار اسماعيل قادر221402

ةو عبدهللا محمود247528 74إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربيرسر

75إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركرمانج رسول سعيد141130

76إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركارمند فريدون عمر504838

77إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرعلي ابراهيم حسن141444

ي504356
78إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرريباز محمود جزبن

ي كاوة محمد504481
79إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرشيين

80إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكراوات جبار نوري221413

81إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكررةوةز عزيز محمد141250

82إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرديار علي عبدالرحمان221401

83إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرمحمد محمود حسن504926

84إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكررزكار رفيق محمد504956

ن كريم141123 85إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهةلكورد محمدامير

86إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرهاوري محمود حسن504366

87إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكركوزير فاروق سعيد141558

88إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكرسةروةر واحد صابر517985

89بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةذكربختيار اسعد احمد49531

كةزال علي صالح52277
1دبلوم عالي2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

2بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنيكار جمال اسعد247318

3بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوهام كمال احمد52265

4بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبناز عزيز سعيد504903

5بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىاريان ابوبكر فتاح50685

6بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتارا حسن قادر504759

ة حمةصالح نوري49991 7بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسمير

8بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنو احمد محمد504770

ة سعيد مصطفن245783 9بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىمنير

النة صالح الدين علي141048
10بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

11بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةيمان خدر سليمان504833



ن عبدالرحيم246417 12بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشكول محمد سمير

13بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخندة عثمان خدر141479

ن49874 14بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخةندة رفيق محمدامير

15بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروخسار حاتم قادر221398

16بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاال عبدالفتاح محمد141258

17بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخوشكان مصطفن محمد245604

ن مصطفن141480 18بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىاشنا حسير

19بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتريفة خدر سليمان504835

20بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسارا عمر محمد245700

21بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجرو محمد عبدالرحمن141459

22بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزين رحمان عثمان141499

23بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتالر احسان شامل141083

24بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفينا اوميد بابةررسول141493

ن504799  حسير
25بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةنكة مصطفن

26دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةناز ابوبكر صالح245716

27دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجيمن كيخرسو اللةكرم49457

28دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكةزال عبدالمجيد بابير504894

29دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىماردين سالم سعدون141577

30دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنياز رشيد محمود518059

31دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنياز كريم محمد221418

32دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجرو فائق عزيز504909

33دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىمهابات عبدهللا عمر49362

34دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىرازاو حمةالو رشيد141541

35دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىمريمة عارف حسن504847

36دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوة عمر محمدسعيد221400

37دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدةروون عارف حسن504845

ن49998  حمةامير
38دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنزار مصطفن

ن محمود141538 39دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكويستان حسير

40دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشة وبو كاكةرةش كويخااحمد504919

41دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفيان رؤوف حمه سعيد141502

42دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنياز عثمان فرج504443

43دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدره خت عبدهللا صالح221419

44دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروشنا جمال سعيد49518

45دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشهال عل محمود504888

46دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاواز محمد احمد246449

47دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجنار خليل ابراهيم141087

ن504967  حسير
48دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىداليا مصطفن

49دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنرسين عباس ابراهيم141540

50دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالوةن عبدالقادر رشيد504747

51دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىرازاو ابوبكر خالد245851

52دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشاناز محمود رحيم50645

53دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزكية جمال محمد141573

54دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروزان مجيد كريم50486

بهار محمدعلي عثمان141514
55دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

ن50049 56دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكونا ابوبكر حسير

ن50669 ن محمدامير 57إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسارا حسير

58إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفائزه احمد عبدالرحمن221412

يف246478 ي شر
ن
59إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةيان محمد صوق

60إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوهام رشيد محمود504796

61إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىيادكار محمود محي الدين141454

ة سعيد عل221410 62إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسمير

63إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىاورنك احمد مصطفن141052



64إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروشنا سعيد محمد504742

65إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةفرين رسول صالح141487

66إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوخان كمال احمد504559

67إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىداليا رشيد محمود504891

68إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدلباك نجمالدين كاكةحمه141238

شانيا ابوبكر علي504812
1بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

2بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىديفان قادر عل141047

3بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوخان قادر عل141041

4بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئافان ناصح محمدرشيد504905

5بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةيام عمر رضا245675

6بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزيرين خليل سواره504962

7بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوزان كاكةعوال حسن141498

8بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهانا صديق كمال141521

9بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشادى جمال فائق504738

10بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسماح نوري حمة221415

 علي504941
ن 11بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىترزة حسير

12بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشادى جزاء ابوبكر141526

ن504380 13بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدريا بهاءالدين حسير

14بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزوان عثمان احمد504907

15بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخيالن رفيق حسن50623

16بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبسوز طاهر حمة141059

17بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةونم سعيد اسماعيل49948

ن141475 18بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنشميل محمد حمةامير

19بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئةزين فرهاد رشيد50324

20بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاسوس صالح علي504971

21بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوزان بابةطاهر رضا141176

22بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالنة ارى عبدهللا504861

ن141507 23بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوه محمد حمةامير

24بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشاناز جزاء ابوبكر141448

25بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسيين ابراهيم محمد504880

مةستانه علي احمد504209
26بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

ن حمةسعيد504876 27بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوما حمةحسير

28بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىديدار اسماعيل محمد141056

29بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشكول عبدهللا مصطفن504531

ديكان اوميد علي141519
30بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

31بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدلنيا فريدون عبدالرحمن504901

32بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالفة رجب قادر141532

33بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىباخان عثمان عمر504952

ن49969 ي محمد محمدامير
34بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشيين

35بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسه ناريا ستار فرج504201

36بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروزين سعيد احمد504829

شوة علي احمد245577
37بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

ن504820  حسير
38بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالفه مصطفن

39بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةهار عبدهللا محمود141078

ن504471 40بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدةرون عثمان امير

يف حمه غريب49781 41بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروشنا شر

42بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبخشنده طارق محمد504772

ونيا ستار فرج504819 ن 43بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسير

44بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنةوزين جالل حمه141043

45بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريناز بكر محمد246030

46بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكوثر اسماعيل محمد141069

47بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريناس جبار عبدهللا141655



ن504731 يفان علي حمةامير بير
48بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

49بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالوين كاوة وستا141585

ن لقمان نادر504722 50بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىافير

504969
ى
51بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىناز فاتح حمةباق

52بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوخان جمال مصطفن141500

53بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىساية جمال عبدهللا49820

54بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنةوار جمال صالح504808

ى مهدي سيدكل504920 55بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبرسر

56بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنسار مصطفن كاكةحمه504802

57بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروزكار جمال اسعد50126

58بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالفان عثمان مارف49574

ن141061 59بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجاوان عل حسير

60بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروزكار عبدهللا مصطفن504832

ن141647 61بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةنك روستم حسير

62بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجيا عويز عزيز141054

63بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهةرزين خليل سوارة504979

ن بابةطاهر رضا141081 64بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىافير

65بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبافيان كاروان لطيف141471

66بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنيار وال كريم504895

ا غريب سعيد504764 ن 67بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهير

يفان عبدهللا احمد141474 68بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبير

ن504916 69بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزان احمد حسير

70بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنياز بكر محمد141546

71بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسناء عمر محمد245662

72بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجاوان خليل سواره504964

73بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىروشنا طالب محمد504976

ن141549 74بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوخان رحيم امير

75بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوز عزيز محمد141100

رازان عثمان علي504300
76بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

77بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسارا اكرم محمد141481

78بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدةرون شدار طاهر504213

79بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزين احمد حمةعل50037

80دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىمةستان عبدهللا احمد504726

81دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريان عطاء لطيف504939

82دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكوزين انور عبدهللا141575

83دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزان محمد توفيق504923

84دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجاوان عويز عزيز50162

85دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاشنا سالم مح الدين141537

86دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزاو نجم الدين كاكةحمه504766

87دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفينوس جالل لطيف50607

88دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبه فرين محمد عثمان49509

89دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزوان جليل عل141067

90دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهيشوو محمد عبدهللا504821

91دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكونا عمر احمد49895

92دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئةزين عل مصطفن246457

ن504788 بةيام علي حسير
93دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

94دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنو عثمان رسول141450

95دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهاوزين محمد عبدهللا504739

ن504868 96دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةيمان عمر حمةامير

97دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدلخواز عبدهللا اسماعيل141072

98دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسناريا كاوة رحمان504801

99دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخيالن حسن كريم504420



100دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىاشيى محمد صالح518051

101دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهيةف ئاراو محمدرشيد504913

102دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبروين فتاح عثمان141524

103دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشادية صالح احمد141567

ن ابراهيم حسن504756 104دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئه فير

105دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشلير مصطفن محمد141095

106دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشانيا كاوة معروف49501

107دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدشين محمد حمةسعيد141485

108دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخندة حسن كريم504811

109دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىبةيمان بةختيار حسن141068

110دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىباخان عثمان سليمان50514

111دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزوان عادل حمةعل141513

112دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىرازاو جمال خدر517896

113دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاال نجم الدين عثمان141504

114دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهةوار ابوبكر عل141494

زرنك علي احمد141559
115دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

و سعيد احمد141463 116دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهير

117دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزين جليل عل246343

ريزان جليل علي246383
118دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

119دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوخان احمد رحيم504800

120دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزوان صديق كمال50371

يف معروف141518 121دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفيان شر

122دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاشنا اوات عثمان504797

ن504974 123دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهناء ابوبكر حسير

124دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفريشتة رشيد فتاح507703

125دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئةزين محمود محمد141451

126دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهوزان فاروق فيض هللا504814

 علي141535
ن 127دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئةوين حسير

النة علي احمد246376
128دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

129دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتابلو عثمان فرج50018

130دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكورده محمد مراد246276

131دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشيالن سعيد احمد141690

132دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشاد كريم حمة141489

133دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجيا جزا محمد504899

ن504792 134دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةوبو جالل محمدامير

135دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكةهةر مجيد سعيد141449

ن246404 136دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجوان كريم محمدامير

137دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشاكول محمد رسول504724

138إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىرينيا رزكار محمد221406

139إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزريان صديق كمال141510

140إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتافكة محمد عبدهللا245882

141إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةهال صالح حسن50307

142إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىخةالت عمر رضا245760

143إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوز جبار كريم504473

ن221414 144إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشارياز محمد محمدامير

145إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكارين عبدهللا رسول141110

146إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالنة مصطفن رحمان141634

147إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزينو حاتم حمةرشيد221420

148إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزريان محمد كريم504359

149إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالنة احمد روستم504298

ن محمد رحيم221409 150إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكةشبير

ن حمةسعيد141622 151إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسونيا حمةحسير



152إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئاواز وسمان مصطفن504827

153إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزان ابوبكر عل141556

154إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسةالر عثمان فرج141049

155إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالوين ارى عبدهللا504454

الفان كاوة وستاعلي141677
156إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

157إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىره وشت محمد عبدالرحمن504426

158إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزيالن صالح عبدالرحمن247332

159إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةونم رسول عزيز504464

ي احمد مجيد221411
160إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدةشين

ن عباس52254 161إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهونيا حسير

162إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشانو هه زار كريم141084

163إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىكابن جمال عبدهللا221405

164إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسيفان جمال صالح504416

165إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنيار مجيد صالح141125

166إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةنار جمال رحيم246446

167إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزريان جمال سعيد221416

168إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىمريم محمد حمةرشيد504431

ن احمد141247 169إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنيار ياسير

170إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسمية عبدالرحمن احمد141112

ن221408 171إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدنيا رزكار محمدامير

172إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجوان ابراهيم محمد141209

173إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتارا عمر صالح247520

ن247216 174إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىالنه طاهر محمدامير

ي نزار كاكةرةش141406
175إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىديين

176إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزيان فريدون حسن517913

ن141579 177إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسنور محمد حمةامير

178إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسويلة كمال احمد221403

179إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشارو هةزار كريم141085

180إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسازكار عمر صالح247505

181إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوزيار شوه ت مصطفن141694

182إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىفخرية عارف حسن504858

183إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهيشوو عثمان بكر504436

ي محمد141665
ن ففى 184إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسارا ياسير

ن504883 ي عثمان امير
185إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىدوسيى

186إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشاكول جالل محمود141229

ن عزيز عبدهللا141554 187إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهيفير

ن246333 188إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىزينو فارس حسير

189إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهازه اوات احمد245805

190إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىئةزين عثمان حمة221397

191إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىريزين عثمان حمة141477

192إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشيالن مارف فيضوهللا504198

193إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهةوار محمد محمود141529

194إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنيار صديق عبدهللا504536

195إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةيما جالل عبدهللا141065

196إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنىه كاوة علي504732

197إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىهةوار فيصل قادر141266

198إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتافكة عمر صالح221404

199إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشنيار رفيق رشيد221417

مةيالن بكر علي504547
200إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

هانا علي عبدالرحمان504806
201إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيى

202إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىداستان عبدهللا احمد504484

203إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىتابلو عبدالكريم عبدهللا247281



ن احمد محمد141469 204بكالوريوس2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنةرمير

205دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشةيدا اسماعيل عبدالرحمن245647

206دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىسوزان فريق احمد504276

ن قادر اسماعيل141053 207دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىنازنير

208دبلوم2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىشوه احمد رضا52279

209إعدادية2 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانيةأنيىجيمن غريب كريم245590

1ماجستير2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرعثمان كريم عبدهللا26147

2ماجستير2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركارو كامران حمةصديق505952

3ماجستير2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئاري عارف غريب381374

4بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركامران فتاح مولود118956

5بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئه زمر جمال صالح383392

6بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرطه عبدهللا عمر131348

7بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشوان برهان محمود26027

8بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرلقمان حكيم محمد118905

9بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسوران يادكار رشيد119220

10بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشه مال محمدصالح محمود351141

11بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكردةرون عطا انور119015

12بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربشتيوان جالل سعيد118925

13بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشاسوار علي احمد26105

ن عل رسول25991 14بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرياسير

15بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرنوري حمة احمد383207

16بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرارام حسن عزيز525565

ي قادر545144
ى
17بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكردلير باق

18بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركاروان عمر قادر25907

ن محمد نجاة عبدالكريم383631 19بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرريبير

20بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرارام عبدالقادر سعيد525569

21بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربشتيوان محمد علي351417

ن505801 22بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهيوا محمود حسير

23بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربشتيوان فاتح محمد118959

24بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربةيوةند جزاء صالح351343

25بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرناظم مطر عاصي25982

ن عزيز26128 26دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرعبدالخالق محمدامير

ن26163 27دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكراوميد محمود سمير

28دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرجاالك جميل عارف128260

ن احمد صادق118892 29دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرحسير

30دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرقادر محمود محمد352122

31دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسامان عبدالوهاب عزيز351252

32دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهوشيار لطيف سعيد130525

ن505936 33دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرجمعة محمد امير

34دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرجمال علي محمد118894

35دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئاراس قادر شاسوار351090

36دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركريم محمود عبدالرحمن525644

37دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركزنك انور حمةالو26019

38دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم محمد351678

39دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد كريم رحيم382286

40دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرابراهيم محمد محمد353040

41دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزانا فاضل عبدالقادر25967

42دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئاكرين ابراهيم غريب26002

ش احمد نسيم355824 43دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهير

44دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد عبدهللا عبدالرحمن351478

45دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربيستون كريم رحيم381864

46دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرناصح مصطفن اسماعيل353213



ان جمال علي353977 47دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير

48دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد ساالر شدار25998

49دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرنوزاد عباس رحمن119084

50دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرريزوان غفار كريم119297

51دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرتوانا محمد سعيد382256

52دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزيار فاروق نجيب25869

53إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرنوري احمد عبدهللا529599

ن131761 زاد محمود سمير 54إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشير

ن محمد احمد131127 55إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرحسير

56إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمود عثمان حمة525577

57إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرحكيم قادر نادر132169

58إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرجومان مصطفن احمد382180

59إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرانور عبدالقادر عبدهللا505795

60إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرعلي حمةصالح قادر525561

ن عمر131465 61إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرعلي حسير

62إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشورش كريم عبدهللا119029

63إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرجبار عبدالكريم رسول381417

64إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرفاخر علي محمدعلي130661

65إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهريم عبدالرحمن محمد131024

66إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشةفةنك شهاب عل351560

67إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئاواره جزا حمه525646

68إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربشتيوان بكر صابر525601

69إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربزار جمال نوري351832

1ماجستير2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزانا محمود مصطفن26013

2دبلوم عالي2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهريم حكيم حمةنوري119009

3بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركزان عبدهللا محمد25815

4بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكررابر محمد محمد505929

5بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير ساالر احمد382433

ش محمود كريم525595 6بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهير

7بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركةشاو عثمان عزيز382748

8بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكراحمد اريان صديق351328

9بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكررازي ئاراز محمود525648

10بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهاوكار صالح احمد382329

وان عبدالستار525602 11بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد سير

12بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرروا ابوبكر عل525586

ن عزيز383179 13بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئه ريوان حسير

14بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركارا دارا جزا525627

15بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشاكار نوزاد احمد382293

16بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرريزوان يوسف محمود352503

17بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسامال برهان عزيز351602

18بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرنسار توفيق مجيد26023

19بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرالوند جزا محمد525598

20بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرداركو رفيق علي382386

21بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد جمال عارف352895

22بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكردلوفان سالم محمد529595

23بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزانيار حمةصديق حمه خان525599

24بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكررنج علي حسن131190

ان عثمان توفيق381285 25بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير

26بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد امانج عبدالرحمن382323

 علي حسن351365
ن 27بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرريبير

28بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربريار ابوبكر سعيد381971

29بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربةشدار كريم عبدهللا505919



30بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربروا علي عبدهللا131231

31بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرخوسر عبدالرمن محمد383584

32بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركةيالن مجيد محمد525557

33بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركارمند كامران حمه صديق505837

34بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشور اراس محمود382661

ان هيوا رؤف118939 35بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير

36بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشاالو عبدالرحمن صالح525637

37بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرعلي حميد خورشيد505956

وان محمد381900 38بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشانيا سير

39بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد حسن عبدالقادر351294

40بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهونه ر عبدالرحمن رسول25858

41بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهوكر شور كريم25879

42بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركوفند عزيز سعيد544923

43بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشهرام عمر حمةعزيز26083

44بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسةرياس ابوبكر كريم119216

45بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشادمان صمد محمد525653

يف118944 46بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرديار ابوبكر شر

س حسن فتاح26075 47دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربير

48دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسةركةوت محمد محمود525659

49دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركاردو حةتم محمد25824

ن عثمان544919 50دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشاد ياسير

51دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكراران بهاءالدين طه525580

52دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسةرخيل عثمان عبدهللا131638

53دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرساوان مصطفن حمةكريم352362

54دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرتوانا سامي علي351712

55دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشاناو طالب احمد525590

56دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكراحمد برهان مصطفن525582

57دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئةمير سعدهللا عبدهللا119194

58دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهاكار عمر افندي525616

ن118993 59دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئارى صابر حسير

60دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد سعدهللا عبدهللا119260

61دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركانديش صابر صالح525617

62دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربيشه وا يوسف حمه383609

63دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرريباز جمال محمود119347

64دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركاروان فائق عمر525596

65دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد فتاح قادر352702

66دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركوزين فريدون محمد525609

ن525629 67دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرخوشويست لطيف حمةحسير

68دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهوشمند خرسو عثمان525633

69دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئاكام كريم سعيد351496

70دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرنه يفان سوران محمد525636

71إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهوشيار اسماعيل محمد353833

72إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكراحمد بكر علي131514

73إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد سعدي توفيق381934

74إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسيفةر سةروةر محمدسعيد525532

75إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئةلةند دارا معروف119204

76إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربروا باهر كريم381456

77إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزيار رفعت رشيد356448

78إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرئارمان شوان علي25820

79إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكردياري حمةغريب مصطفن25873

80إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسايه جزاء علي351172

وان عبدالستار518930 ان سير 81إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير



ن525461 82إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد اسماعيل حسير

ن فرج351158 83إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشكار حسير

84إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد حميد محمدكريم355930

85إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكركانياو محمد شكري505907

86إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد كمال خضن118995

87إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرالند حسن سعيد381322

88إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهرياد دلير علي353082

89إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزانا عمر عزيز382844

90إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرشدار بكر محمود381981

91إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكردانر عمر عبدهللا505846

92إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكردابان مصطفن اورحمن545145

93إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد محمود حسن383344

94إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد فرهاد حمه545146

95إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرلةوةند جمال قادر118958

96إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرزانيار كمال مصطفن119326

97إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير نوزاد احمد382360

كو امجد عبدالمجيد525430 98إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمير

وان سامان عثمان525529 99إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسير

100إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرباوان صابر حامد382254

101إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكربه يوست طه محمود381340

102دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرسه روه ر محمدسعيد عبدالرحمن505783

103دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرمحمد عثمان احمد131867

104إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةذكرهيوا عمر حمةعل25847

1ماجستير2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشاكول جالل محمد505903

ن محمد351066 2بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنيكار محمدامير

3بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخةرمان عثمان احمد119253

ن131544 4بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهوار عثمان محمدامير

5بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشكول ابراهيم محمد26119

6بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىاراس عثمان عل25946

ة محمدبور احمد525655 7بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىأمير

8بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىمهاباد حمةسعيد احمد118935

9بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكويستان رشيد محمود131906

10بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسناريا محمد محمود119281

ين كمال مصطفن119199 11بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشير

12بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبةناز حسن محمد118990

13بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئه زين عمر احمد351737

14بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكه زال لطيف محي الدين383199

15بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتافكة احمد محمد505940

16بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنياز حمةالو اغابك304807

17بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبةيمان محمد محمد505934

18بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئةردهان مصطفن عبدالحكيم383422

19بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكوردستان حسن محمد119018

20بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنيشتمان سليم احمد505828

21بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشةنكة احمد عبدهللا382912

22بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىته الر عباس توفيق25925

23بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىباخان جمال نوري119030

24بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيالن حمة رحيم525603

و جوهر خورشيد118933 25بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهير

26بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكةنار محمد جالل382787

27بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىفينك توفيق ساالر381845

28بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجميلة صابر مجيد119270

29بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتانيا عزيز سعيد119003



30بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدرخشان محمود معروف119228

31بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشانو سالم احمد545142

32دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروناك محمد سعيد25893

بةخشان علي عبدهللا119307
33دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

34دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكواللة عبدالرحمن عباس118970

35دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكونا محمدسعدي غريب118937

36دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنيشتمان قادر حسن381563

ة غفور عول118921 37دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنظير

ن كريم مصطفن382408 38دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنرمير

ي خال جمال احمد354059 ب 
39دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

40دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدلسوز عبدهللا عبدالرحمان383272

يف119000 41دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسناريا مصطفن حمةشر

42دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتريفة توفيق صالح525634

43دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبيان فتاح مولود26152

44دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىحسيبه توفيق عبدالرحمن25942

45دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيالن عمر محمود383619

ن382414 جنور علي حسير
46دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

47دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكولزار محمود محمد25844

48دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكةشاو ابوبكر حسن352419

49دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىمهاباد عبدهللا فرج351516

50دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبيان عبدالرحيم ابراهيم505948

51دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسارا اسماعيل محمود26063

52دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشلير جبار محمد26057

53دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروخوش صادق شفيق351661

ئاواز رؤوف علي25884
54دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

شادية علي محمد25782
55دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

ن25862 56دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجيمةن محمد حمةامير

57دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزوان عثمان عارف25936

شهال علي خوامراد119265
58دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

59دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان حمةغريب احمدةسور382620

60دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىاورنك رشيد صالح118966

ن382729 61دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبناز صابر امير

ن118962 62دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىرمزيه عبدالكريم محمدامير

63دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىامينة عبدهللا حمةصالح382300

بهار علي درويش محمد26139
64دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

65دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبناز عبدالرحمن محمود118953

اال ساالر علي118987
66دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

67دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان عباس توفيق25917

68دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدره خت ابراهيم محمد352189

69دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتافان خورشيد احمد351622

70دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسارا محمد سعيد130636

71دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروشنا عبدهللا فتاح25903

ن118983 72دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوخة فاضل محمدامير

و محمد صديق131294 73دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهير

74دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبةرزين نجم الدين محمدسعيد26134

75دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخندة محمد رؤوف351889

76إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبرشنك عمر قادر381477

77إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىارام احمد عبدهللا25737

78إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا حمة525560

ن عبدالرحمن118903 از حسير 79إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشير

80إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكواللة عزيز رحمان130567

81إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان احمد محمد525588



82إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان محمد مصطفن525563

83إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىفاطمة صالح احمد131693

84إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىناسك محمد قادر132269

ان حمةغريب احمده سور351637 85إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسير

86إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوبو رفيق قادر118948

87إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوة كريم فتاح381248

 محمد علي131738
88إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكانياو مصطفن

89إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىافتاو حمةسعيد عبدالرحيم119073

90إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروشنا محمد جالل382425

ي353254
91إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشنوه جمال قاصن

92إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىته الر عمر عزيز26065

93إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبه يمان محمود حمة119274

94إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىفريدة كريم عبدهللا25686

1بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزوليا ابراهيم فرج382258

2بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالفان نوزاد توفيق382795

3بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيوار قادر محمود351048

4بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتريفه نامق كريم505923

5بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىداليا كريم سعيد118975

زيالن عزيز علي118899
6بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

جاوان حسن علي383507
7بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

هةنار كاكي محمود381920
8بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

ن عبدهللا احمد382264 9بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئةفير

ي اوات محمد26109
ن
10بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىباق

11بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىلةنجة برهان ابراهيم119066

12بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزينو رزكار عبدالقادر119023

خةرمان عزيز علي118908
13بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

14بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىفينك فريق احمد525624

15بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىعيشوا انور سعيد131980

16بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدلسوز عزيز احمد131044

ى هيمن عوال529601 17بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبرسر

18بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىساوين كريم محمود381968

ن383505 19بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبسوز محمود حسير

20بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدلنيا انور حمةكريم118936

21بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىناسكه عمر محمود382648

22بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيين حسن احمد351395

23بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزينب عباس رحمن351769

ن505768 24بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروخوش عبدهللا حسير

ن سعيد رسول381958 25بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنخشير

ي امير فتاح382335
26بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيين

27بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكوفار محمد محمود382418

28بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشاجوان بةهنام محمد525578

ن رفيق حمة505911 29بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىافير

30بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوخة عبدهللا معروف353405

31بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشاكول جالل محمد544914

ن525379 32بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدلزين عمر حمةامير

33بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئاويزه احمد رسول505764

34بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيماء فاروق رسول352543

35بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىريزة لطيف محي الدين381925

36بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالنة هةزار جميل382372

ن فرج351312 37بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبةسوز حسير

38بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىرازان جمعة محمد505921

39بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزوان رفعت رشيد351851



40بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروشنا محمد مصطفن206037

ن فرج382248 41بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان حسير

42بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىفانيا عمر حمه352641

43بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشنيار طارق محمد525612

44بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنازيار ئاري كريم25974

45بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالنة برهان ابراهيم505960

46بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبةيوةست محمود حسن505939

47بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان محمود عارف351795

48بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنارين سامان عبدهللا25950

وى قادر فتاح381299 49بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشين

50بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوزان محمود قادر505958

ي فايق احمد351536
51بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدةشين

52بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىرةنو واحد سورة132231

53بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكوثر عمر عبدهللا382708

ن525589 54بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكال كمال حسير

55بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىناز يوسف حسن351752

كالي قادر توفيق505918
56بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

57بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتارا عبدالرحمن محمد383547

58بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسةنار عمر عبدول351460

59بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىلوفر جزا محمد383662

ن ابراهيم رحمان25897 60بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىرنكير

61بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشه نكه توفيق ساالر382261

سوزيار احمد علي351933
62بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

63بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخةندة رفعت رشيد351870

64بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتةالر انور عبدالقادر505932

65بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبروشة اوات محمد25726

66بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوما سلمان عبدالرحمان505943

 علي505955
67بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهاجره مصطفن

68بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسنور اسماعيل فتح هللا382251

ن محمود26007 69بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيار حسير

70بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزينب صابر مجيد118942

 علي382317
ن 71بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبفرين حسير

72بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئاشنا حمه عزيز525620

73بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىديكان بهاءالدين طه525585

74بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتنيا محمد احمد382380

ن عبدالقادر عبدهللا26004 75بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنفير

76بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىرازان هادي عبدهللا381874

77بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخةزان محمد رحمان505945

78بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهونيا محمد عبدالرحمن382811

ن381856 79بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىنيكا بختيار حسير

80بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىداستان ازاد عل351571

وان عمر25852 81بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبروشه شير

ي مهدي عوال118913
82بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىاشيى

وان محمد383404 83بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشاتو سير

ن محمد382827 ن محمدامير 84بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئةفير

85بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىرةيان خالد محمود119086

ن محسن محمد119201 86دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكشبير

يف351817 87دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىديدار جمال حمةشر

88دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىازين رفيق حمة505925

89دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزينو احمد عبدهللا351549

90دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىلةنيا سامان عزيز118984

ن25912 91دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروزين عبدالخالق محمدامير



92دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتافان برهان عزيز355876

93دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىديرين محمد محمود525642

94دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوما اسعد رضا119028

95دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئةزين لطيف احمد351948

96دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىديين جمال محمد382309

97دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىساكار صالح الدين احمد383495

ن119107 98دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروشنا عثمان حسير

99دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزريان بايز وسمان119102

100دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبناز عبدالقادر حمةصالح525552

 علي قادر525626
ن 101دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالفير

102دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىاواز حمةفرج خوارحم118928

103دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشادى قادر فتاح381939

104دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالنة انور حبيب382401

105دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيالن كريم محمد381331

106دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروزا خالد حسن119379

ي مهدي عارف353308
107دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىمةسيى

ن118916 يفان مريوان حسير 108دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبير

ة نضالدين كريم382392 109دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىمنير

110دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزوان كريم اسماعيل351117

111دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخةندة خالد عزيز383361

112دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشارو بيستون محمد131159

113دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكونا احمد عبدهللا382201

ي ريبوار احمد381945 جوب 
114دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

115دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشاتو حسن احمد119208

زيان كمال حمةعلي119012
116دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

117دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوخان فريدون محمد فرج525530

118دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىداليا محمد عبدالخالق383384

مستان ازاد علي351584
119دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

120دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزاكاو رؤوف فتاح351431

121دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىلينا توفيق طاهر505951

122دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهوزان عمر وسمان351727

ي حسن قادر505938
123دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيين

ن محمود525555 124دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجنار حسير

125دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسومية اسماعيل محمد132577

126دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىريناس جمال محمود525573

127دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبيستان عثمان احمد382859

128دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتارا عمر عزيز382593

129دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشةهرو ازاد جالل118978

130دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجاوان خرسو عثمان505915

131دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسيفان محمد رحيم25958

132دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىدةشين محمود كريم25836

133دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتافان سوارة عثمان525657

134دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوة احمد حمة505926

135دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتريفة حمةغريب مصطفن26124

ن جعفر118960 136دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشادان حسير

137دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبةناز حسن عبدهللا119239

138دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخةالت عمر عبدهللا382684

139دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسازكار صالح محمد381906

140دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىناز توفيق طاهر381950

141دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروشنا بهاءالدين عبدهللا525567

142دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالفة حمةعل مجيد25931

143دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشارا اسماعيل احمد381259



144دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكانياو انور حمه كريم383309

145دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيين كمال محمد525594

146إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيماء كامل فرج525571

147إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجاوان روؤف فتاح118950

ن505762 148إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشكول عبدهللا حسير

149إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسارا بارزان عمر525436

150إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان مهدي عوال118919

151إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخةندة عبدالرحمن محمد381313

152إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوكار بهاءالدين حسن351645

153إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجوانة جبار جمال356061

154إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالرا اوات عبدهللا119069

155إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسيبا يوسف حسن26115

156إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشانيا طه احمد131573

157إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكريشما سالم محمد544926

ئةوين جمال علي131244
158إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

159إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهانو عثمان احمد505834

160إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيين سامان عبدالوهاب352820

161إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكةزان طه عبدهللا131394

162إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكانيان قادر توفيق525455

163إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئة زين شكوت حمه354023

164إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسنية حمةسعيد عبدالرحيم119027

165إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىايفان صالح محمود525651

و نعمت حمه خان382768 166إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهير

167إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىساية عطا رسول382232

168إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىلةنيا بختيار محمود525606

169إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهونيا وهاب حسن132477

170إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشاتوو نوروز عمر505961

ن خالد حمةرحيم353918 171إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزنكير

172إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشيماء فرهاد عمر525446

173إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىشوخان اسعد محمود525631

174إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان عبدهللا عارف381353

ن132101 175إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىئازيز فريدون امير

176إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىهيشو يونس قادر118961

177إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىروزة عبدالقهار رسول382325

178إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوما سالم احمد525615

ديية علي عبدهللا25695
179إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

180إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتابلو احمد عبدهللا352075

 رفيق علي525640
ن 181إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسولير

ي352159
182إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىديده ن عبدهللا قوربابن

183إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوزيار جمال محمود119320

184إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالنو ازاد سعيد119233

ه عثمان علي131106 ئةستير
185إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

186إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىتازان برهان عزيز353132

ن131413 زينة علي حسير
187إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيى

188إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالنة محمدعثمان عبدالرحمن26169

189إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىخونجه عمر حمه رحيم505920

190بكالوريوس2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىبه روين صديق صالح353342

191دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىسوزان حمةصالح عبدهللا25730

192دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىكال محمد مصطفن505812

193دبلوم2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىالفة محمدصالح كريم381912

194إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىجيهان قادر محمد118998

195إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىزيان محمد سعيد119212



196إعدادية2 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانيةأنيىفيان كريم عويز381327

1دكتوراه2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمقداد كمال عل339139

وان احمد صالح320469 2ماجستير2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسير

3دبلوم عالي2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعمر محمدصالح محمد120021

ن120403 ي حمةامير
ن
4بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعثمان مالعبدهللا صوق

5بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد فريق حمةكريم39405

6بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركامران محمد مصطفن209181

7بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزبير علي محمد332270

8بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراسعد مدحت نامق411610

9بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعثمان عبدهللا احمد120195

ن120300 ي حمةامير
10بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرنةريمان قربابن

11بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراراس عمر محمود209103

12بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسةركةوت طه وسىط محمد209200

13بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرلطيف جالل معروف38953

14بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردانا عبدول فرج411624

ن درويش120040 15بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرابراهيم حسير

ن339205 16بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعبدهللا مهدي محمدامير

17بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردلير علي مصطفن433231

18بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكريونس محمد قادر411653

ن39672 19بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشازاد محمد حسير

يف209190 20بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراوميد سعدالدين حمه شر

ن عارف عزيز120417 21بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاوبير

22بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريبوار محمد رشيد209128

23بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئازاد حمةفرج كريم411592

24بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعزت عبدالغفور احمد336753

25بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيمن فائق حمةعلي120395

26بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهردي احمد فرج139198

27بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردانا جالل مصطفن208952

ن209155 28بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرحيدر محمدصالح محمدامير

29بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربالل مجيد قادر39565

30بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرديار صفوت مجيد39496

31بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةريم قادر محمود39299

32بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشكو مجيد قادر39035

33بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيمن عمر محمد336706

34بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهريم فائق حمةعلي39621

35بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكروليد درويش سعدون338777

ن209166 36بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئارام حميد امير

37بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرناصح صالح روستم38007

38بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراسماعيل حمةكريم احمد138938

39بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةريم فاضل مجيد120215

يف335458 40بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئارام سعدالدين حمه شر

41بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسوران سالم احمد209145

42بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزانا عبدالرحمن حمة38591

ن باباعل جالل39746 43بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررةنكير

ن ساالر مجيد120012 44بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريبير

45بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةريم علي كريم39313

46بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشور جبار حمةسور39821

47بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشمد اراز عزيز39784

48بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراسو عمر كاكةحمة411663

وان عثمان عل38548 49دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسير

50دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعمر ابراهيم محمد39756

ي محمد139037
ى
51دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرلقمان محمدباق



52دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركامران عبدهللا محمدعلي433070

53دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشوانة لطيف عبدالعزيز209168

54دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيمن عمر عبدالكريم120372

55دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعثمان علي احمد545071

56دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرغفور محمد سليمان338983

57دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفاضل يونس حمةصالح332298

58دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفريدون جالل عبدالقادر332436

59دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرحمةجزا حمةرؤوف احمد38926

60دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد حمةسعيد رمضان37975

61دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراحمد مصطفن عبدهللا120059

62دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرديار طاهر توفيق120008

63دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعبدالوهاب احمد محمد39815

ن38468 64دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرتوانا محمدعلي محمدامير

ن119404 65دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرامانج فائق حمةامير

66دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريباز توفيق قادر411712

67دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركاظم احمد محمد209137

68دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفالح حمةصالح رحيم332402

69دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمريوان اورحمان مجيد38335

70دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد عثمان صابر38275

71دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيوا محمود قادر38959

72دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسامان جمال توفيق39608

 علي كريم209185
ن 73دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريبير

74دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعلي حمةدرويش صالح209110

75دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجمال اسماعيل خالد39771

76دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسةركان محمد عارف38428

77دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركاوة جالل مصطفن38512

ن محمد119400 78دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرقادر حمةامير

ن38529 79دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشوانه عبدالواحد حمه امير

80دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرروباك صالح عبدالرحمن120290

81دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسعدون قادر فرج38409

82دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفريدون جالل مصطفن139401

83دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئوميد ابراهيم عبدالكريم119415

84دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهلو محمدجمال حمة142608

ن209177 85دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعبدالرحمن محمود امير

86دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركالويز احمد عبدهللا39585

87دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكروريا علي احمد208899

88دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعمر محمود حمةرضا119966

89دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردانا ابراهيم مجيد332452

90دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمشير عثمان فتاح39209

91دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشكوت جالل عبدهللا39577

92دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرازاد محمد حسن516550

93دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرازين محمد محمدعلي331909

94دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجومان احمد نعمه39545

95دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزاكروس محمود حسن120408

96دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاراس عارف علي321858

97دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردلشاد برايم محمود332169

98دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرنضالدين احمد حمه332176

99دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررحمان محمد لطيف احمد411650

100دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجيشوان عبدهللا عزيز38712

يف139208 101إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزانا فائق شر

ن411625 102إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفريدون فريق سمير

103إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعمر حيدر كاكةاحمد39642



104إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرنورالدين علي فرج39240

105إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرخليل احمد حمةصالح37956

106إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعطا احمد بابةشيخ433251

ن حمةغريب رشيد38740 107إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرياسير

108إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراكرم حمةكريم قادر119397

109إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرنوزاد محمد حمةسعيد138934

110إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريبوار محمدصالح فرج204154

111إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربيان محمد رحيم120202

112إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركاروان محمد مجيد411671

113إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجزا محمدصالح احمد38791

114إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيمن محمد علي411612

1بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردانه ر عطا علي120259

2بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربالل علي محمد209100

3بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاري رضا محمدصالح320144

ن339148 4بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيوا كريم حسير

5بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربيخال محمد فتاح339281

6بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةريم محىالدين حمةسور411640

7بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربافيل محمد محمود339268

ن39256 8بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركة رميان جمال حمة امير

9بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردابان عثمان حمةعزيز411698

 محمدعلي209122
ن 10بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربلند حسير

11بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجيا لطيف روستم339130

12بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئارام كمال عل332203

13بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةلمةت جبار حسن209163

14بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفةرمان صالح رضا119986

15بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرتوانا عبدهللا عزيز120014

ن336049 ن عبدهللا حسير 16بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربةلير

17بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراسامة ادريس حمةسامان339311

ن331902 18بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاوات كريم حسير

19بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردانا ابوبكر علي516534

ن مهدى احمد332457 20بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريبير

ن339157 21بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردلير ايوب حسير

ن209118 22بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشباز جمال حسير

ي411307
ى
ن احمدشوق 23بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشياس حسير

24بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررةوةند ابراهيم عبدالقادر433258

ش عبدالقادر عبدهللا411615 25بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهير

26بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد اميد محمدسعيد516480

27بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراحمد حسن عابد411646

ن411266 28بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجومان كمال محمدامير

29بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاريز محمد كريم120087

ي411691
30بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاوكار مصطفن ففى

ن39533 31بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربةرهةم محمود محمدامير

32بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركوسار عل احمد411659

33بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركاروان عبدالقادر كامل39171

34بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرماردين لقمان عمر120224

ي411689
35بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشوان مصطفن ففى

36بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد ولي ابوبكر339276

ن516452 37بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركارزان نجم الدين حسير

38بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشكار محمد صديق119998

39بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةريم محمد رضا119984

40بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزانيار عل قادر39332

41بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاالن طه محمد411595



42بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرازاد انور محمود39321

43بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربنار جبار محمود209198

44بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركوزير مصطفن عبدهللا338784

45بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسةربةست فتح هللا قادر339202

46بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربختيار كريم محمدالو39357

47بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهوكر انور جالل516461

48بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريباز عبدول عزيز39008

49بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعبدهللا محمد احمد332331

50بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهامنو هيوا ابراهيم39285

51بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرديار ابوبكر علي516540

52بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهه لكه وت جمال قادر209196

53بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيوا ابراهيم محمد411215

54دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربروا بكر محمد320494

ن ساالر فتاح433080 55دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمبير

56دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد عادل حمةجزا515565

57دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريبوار توفيق قادر411714

58دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرراميار محمد محمود38316

ن338876 59دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرنةريمان كمال محمدامير

60دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسامان ساالر جالل338849

61دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهةزار محمد فتاح411696

62دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربريز حسن محمد332194

63دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزيلوان عبدالوهاب احمد39801

64دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهلو عثمان جبار484394

65دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررابةر بهاءالدين احمد38745

66دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمهدي عبدهللا محمود411520

67دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرره وا عثمان صالح39483

ن339246 68دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاوسةر فتاح امير

ن120361 69دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاراس احمد حمةامير

70دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئةردةوان عل محمد332410

71دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرسةردار جالل محمد120042

72دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفةرمان لطيف فتاح331849

73دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردشين قادر محمدكريم38676

74دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاودةنك كاظم حميد411634

75دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربريار رحمان حمةكريم38757

76دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهيمن انور محمد411681

77دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاالن قادر كريم120216

78دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررابةر كامل طاهر119992

79دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرره وه ز محمد كريم339145

ن38971 80دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاكو محمود محمدامير

81دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركارزان بختيار قادر331892

82دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربافيل حمةصالح حمةخورشيد209194

83دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد فؤاد جالل337667

ن411263 84دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفرهنك فريق سمير

85دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكردانه ر محمود حمه رشيد38778

86دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرراميار احمد عبدهللا411249

87دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاوري قادر فتاح411632

88دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررهيل حمةصالح حمةخورشيد209195

89إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرجينةر باهر حسن335588

90إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركازو محمد علي209057

339123
ى
ن احمدشوق 91إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكريوسف حسير

92إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرداستان نوري حمةعباس120307

93إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشاد ئازاد فرج337273



94إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكركوزين اكي  جالل138900

95إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرامير فؤاد جالل336093

96إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريزوان عطا قادر336674

97إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد فريق سعيد121671

98إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكريونس كامل نجيب337137

99إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد علي حسن335701

ن39365 ن عالءالدين محمدامير 100إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرياسير

101إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرروز اوات محمد515381

102إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراحمد محمد احمد320019

103إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد بهاءالدين عبدالمجيد411212

104إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفريدون صابر حمةرضا270319

105إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررةوةند هادي عبدهللا411237

ن رشيد320275 و حسير 106إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربيرسر

107إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد مجيد قادر411596

108إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريكار عمر جبار545101

109إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعادل حمةغريب كريم120281

110إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرياد فرهاد عثمان209192

111إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفهد سعد فتاح338688

112إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرروز شدار حسن120023

113إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرماكوان مجيد سليمان338721

114إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاوبش علي محمد121639

ن209116 115إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهاوريز جمال حسير

116إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد احمد332318

117إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد انور فرج138921

118إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزير شدار حسن138905

119إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكررةهيل عل مح الدين515496

120إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربالل زانا فائق138942

121إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرنةشوان لطيف روستم320896

122إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرروز جليل حمةغريب320121

 ناصح محمدعلي336843
ن 123إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربه لير

124إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرراميار عثمان كريم515408

125إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرياد زانا وريا320936

126إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد رزكار احمد320594

كو هيوا احمد516962 127إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمير

128إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشاد عادل محمد515486

129إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمير عبدالكريم غفور120273

130إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزير بةختيار علي320815

 حمةصالح338695
ى
131إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرريباز باق

132إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكربةشدار رحيم حاج  صالح411203

ان ريبوار علي38185 133إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمير

134إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرئاكار اسعد مدحت515438

ن433105 135إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرزيار قادر حمةامير

136إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهزار علي محمد270330

137إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرهوكر ابوبكر صابر411198

138إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرمحمد جبار حسن433133

139بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرامانج لطيف محمد411701

140دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكراوات خالد محمود332489

141إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرشور صابر حمةرضا121664

142إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةذكرفريدون حمةرحيم محمد120027

1بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيان احمد حمةعل411628

2بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبناز احمد مجيد38832

3بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتانيا عبدالقادر عارف544884



4بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسازكار عبدالجبار فرج338792

ين حمه احمد120352 5بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشير

6بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا جالل حمةسعيد332464

7بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتافكه احمد حمه120194

8بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىمزده صالح محمد38797

ة مصطفن حسن120286 9بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسمير

ن محمد139226 10بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزيان امير

11بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروخوش صالح عبدالرحمن37967

12بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهةوار احمد حمةسور119399

13بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىوزيرة مصطفن حسن39273

14بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا محمد عبدهللا332420

يف209182 ف شر 15بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروناك اشر

ساكار علي عبدالكريم208906
16بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

17بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوردستان كمال عمر120183

18بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيمان محمد مجيد319952

19بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتازان كمال عمر339309

20بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةيان عبدالرحمن محمد545082

يف339175 21بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوله باغ محمد شر

22بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشهال عبدهللا عزيز39423

كونا عمر علي209035
23بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

24بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوثر نايف مصطفن120002

25بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكونا احمد صالح433163

ن قادر محمد39525 26بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنكير

27بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشارا عارف عزيز120412

28بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنهايت احمد عبدهللا332482

شنك محمد محمدعلي320717
29بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

30بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكويستان محمد مجيد332265

31بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهةوار سعيد صالح38176

32بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكولشن عبدهللا قادر339140

33بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهوار عبدالرحمن حمةسعيد208979

34بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما رؤوف رحيم411564

35بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدةرون درويش سعدون120325

36دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاال محمد سعيد332282

37دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيخال جبار محمود120037

ة محمدرشيد محمود119403 38دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسمير

ن سعيد38766 39دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةوبو محمدامير

40دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزان احمد سليم38371

ن38195 41دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزان حمةكريم محمدامير

42دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيان عل محمدكريم38809

تابان كمال حمةعلي339006
43دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

44دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشه و نم قادر محمد38689

45دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيان محمد مجيد120199

بيان علي محمود433212
46دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

47دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتابان حمةطالب حسن209174

48دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالماس حمةصالح حسن338949

49دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدلنيا كريم طاهر120206

50دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزيان حمه حمه فرج120335

51دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجرو رؤوف رحيم120044

52دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاواز احمد كاكةعبدهللا120210

ن محمد209175 53دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنخشة حسير

54دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةناز عمر عبدول39629

55دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزان صابر حامد38262



56دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزارا حمه محمود338770

57دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزان كمال عمر120094

ن فتاح120331 58دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسازان حسير

59دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوة محمد حمةصالح512132

60دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكولزار كمال عمر209135

61دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفيان محمد مصطفن35127

ن39777 62دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيان صالح امير

بةيان علي محمود332429
63دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

64دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزان ممند مصطفن38901

ن رشيد38891 65دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتافكة امير

ن209131 66دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوخان كريم حسير

بينابي عبدالقادر محمدرشيد39596
67دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

68دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجيمةن رشيد محمود120015

69دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشكول عبدالغفور احمد138913

70دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالماس احمد حمه119408

اسيا علي محمد209138
71دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

72دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزان ابراهيم زوراب3833

73دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروخوش ابراهيم سليمان332518

ن محمد حمة خان38448 74دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنرمير

روانكا علي محمد38728
75دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

يفان محمد حسن138955 76دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبير

ن محمد338759 77دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاشيى حسير

ن احمد حمه120483 78دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنازنير

79دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيان جالل سليمان120310

80دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزكار محمد عبدهللا120368

81دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجوان شيخ احمد شيخ اسماعيل37994

82دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكةنار كمال فائق320740

ن120250 83دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةهال كريم حسير

84دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجيا توفيق رشيد319995

ن احمد حمةعل39791 85دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىرنكير

ن عبدالرحمن صالح423582 86دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئه فير

87دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبهرة حمةغريب كريم411579

ه رضا احمد138928 88إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىامير

89إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىحبسة غفور احمد120171

90إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىليال ابوبكر حمةسعيد411710

91إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسازان جالل سليمان37984

92إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىمزدة محمود محمد139135

و عبدالقادر عبدهللا39458 93إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

94إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتافكة عمر محمد339118

95إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىديمن ابراهيم سعيد515722

96إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشونم عل كريم120294

97إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىامينة احمد حمه120490

و احمد محمود120264 98إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

99إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبه هرة عبدهللا محمود139219

1ماجستير2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسادونيا جمال مصطفن338706

2بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىامل فائق حمةخورشيد411644

شةنكة ابوبكر علي411601
3بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

4بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا محمد صالح38605

5بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنةشين عل محمد209140

6بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهانا محمود حسن209167

من صالح مصطفن120207 7بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشر

8بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا جمال احمد339138



9بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيستان بيستون حمةفرج120262

10بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئاريان محمد مجيد339169

11بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكازاو عمر كريم411674

12بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالفة فاروق محمدرشيد119995

13بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسونيا عمر جبار338922

14بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيخال حسن صالح411699

رةوةز عثمان علي411727
15بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

16بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوالله كريم محمد339164

17بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا صديق مح الدين332289

18بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتابان عبدالستار عبدهللا339287

19بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيماء حسن عثمان120233

النة علي كريم209101
20بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن209108 21بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبيوست سليمان حمةامير

وى مصطفن رشيد39195 22بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشين

23بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفينوس عثمان عل39554

ن عل120355 24بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا حسير

ن حمةفرج كريم411567 25بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنرمير

26بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخالت احمد اوالمحمد338725

ه جالل محمدصالح320102 27بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزنير

28بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالنة محمد كريم120222

 حمةصالح338841
ى
ن باق 29بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةفير

30بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسيفان دارا محمد336960

31بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهةنار حسن عل411588

32بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكونا حمةسعيد حمةصالح209187

33بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزينو صالح كريم320338

ي عمر جبار545078
34بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيين

ي اكي  سعيد209150
35بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاشيى

فان حمةطالب حسن38562 36بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبير

37بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةسوز جمال عل411298

38بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىداليا مصطفن رشيد332390

39بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنىه ئازاد فرج319925

40بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا عثمان رحيم433100

41بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفانيا ساالر مجيد335778

42بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباوان حمةصادق حمةفائق336311

ن محمد339336 43بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزيان حسير

44بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوه عبدهللا علي516941

و عبدالواحد عبدالقادر339021 45بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

ن عبدالرحمن39376 46بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةيان حمةامير

47بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجرو عزت قادر516464

48بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىديرين محمدخورشيد عزيز515531

49بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهةوار هيوا حسن120344

ن3883 50بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباخان عثمان محمدامير

51بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاديه عبدهللا طاهر339204

52بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشة هال عبدالقادر صالح339258

53بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوش عادل عمر120256

54بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشادية عمر جبار544883

55بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنبات وسمان عزيز38621

56بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشو عزيز محمد155984

57بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروخوش رحيم حمةسعيد120254

58بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىساريز محمد احمد339278

ن139148 59بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتافان عالءالدين محمدامير

60بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتريفه توفيق محمد332353



61بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشياو محمود كاكةحمة321004

62بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئه زين محمد عمر335897

63بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسةيران جالل باوةجان209098

64بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدابان صديق قادر209149

65بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخرمان قادر محمد411682

ن محمد339323 66بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبانو حسير

ن120422 67بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجيمن فتاح امير

68بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدزوار عثمان عل411734

69بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالنة محمود فتاح339241

70بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهوار عمر شكرى411584

ن338866 ان كمال محمدامير ن 71بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكير

72بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهه الله كريم محمد339229

73بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاشيى كريم نورى516834

74بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوخان حسن فرج337708

هيشو عمر علي38986
75بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

اوات علي روستم120382
76بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

77بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىرةندة اميد محمدسعيد516498

78بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةهرة حمةسعيد عبدالرحمان120462

هاوراز علي عبدالكريم339200
79بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن411693 80بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاناز كمال محمدامير

سوسن علي صابر139182
81بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

82بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىميديا عبدالقادر صالح337641

83بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاجوان عمر حميد208947

ريان حسن علي209105
84بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن39391 85بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما شدار محمدامير

86بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكونا صالح محمد120047

87بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخه ندة محمد عبدالمجيد332280

88بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالفة ريبوار محمد209130

89بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيكار عمر محمود321636

90بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهاوناز ابراهيم احمد120385

ن محمدصالح احمد120005 91بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةفير

92بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسيما فواد صالح38233

93بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزان بهاءالدين عبدهللا120322

94بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوخان احمد عبدالرحمن337020

95بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزيالن عبدالوهاب احمد39848

و حمةغريب كريم411575 96بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

97بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباخان فؤاد مجيد208963

98بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسيوه محمد رضا411732

شابي ازاد قادر339249
99بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

100بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيكا غفور حمة336344

101بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئاشيى محمد احمد411675

102بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيالن ابراهيم سعدون332368

103بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزان حمة صالح120219

104بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجرو جبار حسن209152

105بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئاهه نك كمال عل332260

106بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيماء مصطفن احمد39018

روشنا عثمان علي433274
107بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

108بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيالن جمال جالل209183

109بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجوان مجيد قادر38868

110بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدةرون حسن كاك بجكول209055

111بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاكول جبار كريم411720

112بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباخان احمد فرج338831



ن320535 113بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفيان احمد حسير

114بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسندس طارق قادر39518

115بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكونا مجيد احمد332273

ن محمد عمر339116 116بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةفير

117بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباخان عبدهللا قادر120405

قدريه علي مصطفن411657
118بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن عالءالدين صدرالدين544902 119بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنه رمير

و ساالر حسن209112 120بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

ن فرج336011 121بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروشنا حسير

ن جمال محمد120348 122بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشهير

123بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما عاص عثمان119967

124بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوفار عل احمد332210

125بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىرازاو خالد مصطفن39718

126بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتةرزة وريا جالل339197

127بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنسار عل احمد338714

ريزين محمود حمةعلي411605
128بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

سازان علي كريم209142
129بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

130بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما صباح يوسف516712

131بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسة هة ن عثمان عبدالرحمن332309

ن338816 132بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالنة عبدهللا حسير

133بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشادية نارص محمود208889

ن حمةصالح516857 134بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسازكار حسير

135بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةهون عبدالواحد عبدالقادر335629

136بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفانيا اسماعيل احمد411234

137بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخندة قادر محمد411684

138بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشو محىالدين محمد209120

139بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسنور حمةغريب كريم411571

يفان عمر محمود338915 140بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبير

ي عبدالواحد محمد411705
141بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيين

ي فؤاد مجيد208989 جوب 
142بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

143بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيالن عل قادر120211

ايمان علي محمود516898
144بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن411666 145بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخوشكان محمد امير

146بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوالن عطا قادر335674

147بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجيا جبار حسن209160

148بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىرازان ئوميد نوري208937

149بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيكار دارا مصطفن120312

ان حميد حمة39346 150بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

151بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزوان لقمان مجيد39843

152بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخيال محمد فتاح339280

153بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهةوار عبدهللا عزيز336415

154دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوزين محمد صديق209114

155دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزى فرهاد رحيم411537

156دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزووان سام احمد332441

157دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا جالل كريم209172

158دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشادان عل كل محمد120200

159دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتابلو جمال فقىمحمد338976

160دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهه ريز ابراهيم مصطفن338931

161دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوفار ابراهيم محمد سعيد332097

162دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزريان حمة فاتح رضا516553

163دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزكار فتاح قادر209147

ن516954 164دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنما فريدون حسير



و هيوا حسن120341 165دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

ن433154 166دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىمروةت عمر حمةامير

167دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتريفة فائق عزيز320421

ن احمد120275 168دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاكول حسير

ن39506 169دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزنه طارق امير

زا338859 170دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهةرمن رزكار مير

171دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىايمان عثمان جالل120054

و عثمان حسن120212 172دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

173دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنةوزين عثمان رشيد38940

174دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىافان طه مصطفن411687

175دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىرازاو صابر محمد38877

176دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىمزده اسماعيل حمةصالح339251

177دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباخجة كامران سعيد208914

178دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكواللة محمد عبدالكريم516766

179دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريناس عباس صالح120303

180دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزيرين سامان مصطفن384585

181دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىحليمه محمد طالب119962

يف120363 182دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيفن عثمان شر

183دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوكار عزت محمد411719

184دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروشت عبدهللا رضا411685

185دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدانيال عل محمدكريم38818

186دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزين محمد محمدسعيد209173

187دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتابلو دلشاد احمد120499

188دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدريا كمال رحمان38223

189دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشو ساالر حسن339154

ن516518 190دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشنيار عل حمةامير

191دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكاشما اسعد عبدالقادر39766

192دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتازان اسعد حمه120231

193دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاجوان جزا رشيد209178

194دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشوو عبدالقادر عبدهللا332378

سوزان علي كريم338690
195دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن محمد كريم209171 196دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالفير

197دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىافان محمد روستم119393

198دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوالن قادر احمد339265

199دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىارخةوان عثمان كاكةرةش409523

200دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجاوان محمد عبدالكريم38846

201دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنةوا عمر حمةغريب332471

202دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىديار عبدالرحمن حمه سعيد336132

203دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىراز خالد احمد120316

204دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخةالت اسعد مجيد339011

205دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشايستة كمال عمر120197

206دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاجوان كمال عمر120102

ن39414 207دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريزين طارق امير

شهال عمر علي516808
208دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

209دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىمزده عزالدين نوري39225

210دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىلةنيا ريبوار رحيم39129

اسمر سليمان كاكي339300
211دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

212دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيماء كمال محمود321887

213دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتازان عبدهللا محمود119412

214دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوالن صديق قادر212192

هوزان علي مصطفن120204
215دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

216دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوخان احمد محمد339267



217دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكارزين كمال حمة516469

218دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتافكة يوسف نورى339282

219دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخةندة خالد سليمان411725

220دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوالن عمر ابوبكر332507

221دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةرى طارق حميد433091

222دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهاوناز ظاهر محمد339187

223دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيين بختيار عبدالرحمن139190

224دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما ئوميد نوري209201

ن احمد411581 225دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوشت حسير

ن كريم120283 226دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةزين حسير

227دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريناز احمد محمد339225

228دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجوان جالل عثمان120244

229دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسونيا بهاءالدين حمةصالح339185

230دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدرخشان فاتح عبدالرحمن209202

231دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاشاء طارق قادر139245

شيماء محمد عزيز محمد علي39704
232دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ان عادل رحيم339305 ن 233دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكير

234دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالوين محمود فتاح411669

ن336999 235دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكه نار كريم محمدامير

236دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىريناس فيصل برهان339208

هةنار فائق حمةعلي120398
237دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

شانيا انور علي38914
238دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

239دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجنار محمد فتاح339295

240دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسنور كامل نجيب338958

241دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما جزا رمضان209162

ن433752 242دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشنيار كمال حمةامير

243إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيان محمود سعيد515343

244إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىليديا عبدالقادر عارف338682

245إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخةالت خالد سليمان336177

246إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنةوزين صالح عبدهللا515329

247إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخةالت عثمان حيدر517039

248إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةيام عثمان قادر336626

ن39430 وان حسير ن نةوشير 249إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسنكير

250إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةزين مصطفن احمد335721

251إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيين نوزاد محمد545088

سوما علي كريم338746
252إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

253إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسانا احمد حمةغريب138953

254إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةنكة عمر جبار545104

255إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروشنا ساالر جالل338853

256إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجوان فاروق ابراهيم120238

لونا كفاح علي139062
257إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

258إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةهرو محمد درويش139204

259إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةنك عثمان حسن38995

260إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشو عطا كريم336886

261إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىتافان فرهاد رحيم411201

262إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيالن عزيز محمد515501

ن احمد120388 263إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزان حسير

264إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبه نان فرج سعدون433241

265إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهريز صالح محمد517026

266إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنه وا سمير رمضان39180

267إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجاوان شوانة لطيف209060

268إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبه ريز محمد كريم208958



269إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوما اسماعيل حمةصالح411246

ن سعيد صالح120196 270إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةهير

هدى ولي ابوبكر339271
271إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

272إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشادى نوري حمةغريب120277

273إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىايمان هيوا فريق433107

ي لقمان حمة138958
274إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخوسر

شانو عطا علي336509
275إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن محمد عمر339284 276إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالفير

ن336400 277إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكةزوس واحد امير

278إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشادي حمة رمضان39470

ان ساالر مجيد120229 279إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

 علي337207
ن 280إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشو حسير

281إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىله نيا عزالدين نوري38211

282إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيكا عثمان رحيم433101

ن209052 283إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىلةنيا ازاد حمةامير

و رضا صالح335979 284إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهير

ي عيىس433097
285إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنهايت مصطفن

286إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىخيالن عمر جبار338937

يف120108 ن صديق محمدشر 287إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفالير

ي336825
ى
ن احمدشوق 288إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئةوين حسير

289إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىلةنيا فاضل يونس320315

290إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيكا حمةسعيد حمة صالح209188

291إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىباخان بيستون حمةفرج108992

292إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئاروز صديق رسول515426

293إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاتوو عدنان محمد516851

294إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشنيار ئاوات نوري411243

ن حمةرشيد120378 295إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكوزين ياسير

296إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكاشما عزيز مولود339313

297إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاكول فريق محمود209106

باخان محمد علي411677
298إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

299إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزا محمد كريم337659

ن433087 300إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيماء جمال حمةامير

ن339159 301إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاسماء قادر حمةامير

302إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىديده ن رشيد حمةعباس38699

ن433146 303إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشه يدا جمال حمةامير

304إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكاشما عطا سعيد433143

ن كمال غيدان209179 305إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىجوفير

306إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالفه اسماعيل احمد139043

307إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشيماء اسعد محمد120296

308إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاجوان قادر محمدكريم38636

309إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىايمان نجم الدين سالم209204

كالي قادر محمود139161
310إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

311إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشةنكول نورالدين عل119396

ن209045 312إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشادان عالءالدين محمدامير

313إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىفيان فالح شكر38349

314إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا انور عبدهللا411660

315إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسناء جوامير خوارحم209176

316إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزريان عل قادر139072

317إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسيفان حمةطالب حسن337688

318إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاريا عثمان توفيق433246

319إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزيار اسماعيل محمد119964

ن عثمان337121 320إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاكول ياسير



ريان محمود علي319911
321إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

322إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزيار عبدالواحد صابر121681

323إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزينه ر ريبوار الوه209154

324إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشوخان جبار فتاح411257

325إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسونيا اسماعيل محمد120000

ن320915 زريان علي حسير
326إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

327إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبريز رحيم حمه411255

328إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزينيار ريبوار الوة209159

ن عبدالرحمن139121 329إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوزيار حمه امير

ي محمد139049
330إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهيشو عبدهللا ففى

331إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىلةنيا عمر ابراهيم209126

332إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشاناو خالد كريم209124

ن411229 333إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسوكار شدار محمدامير

334إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهونيا عزت خرسو38246

ن139215 335إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشانيار طارق امير

336إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىنيكا هيوا محمد337259

337إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسيما فريدون حمةرحيم433176

ن339192 338إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا اسماعيل امير

339إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسارا مصطفن عبدالقادر433072

340إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىلةنيا خالد محمد411207

ن طاهر محمد339260 341إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةيفير

342إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىسنور عثمان ففى قادر319889

343إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىله نيا خالد كريم336568

344إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشارا ازاد عزيز433172

345إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروزان عزيز مولود336483

346إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىزين ازاد محمد516740

347إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبنار حسن صالح411702

ن517009 348إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىهسيى عبدهللا حسير

ن عبدهللا138948 349إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىساريا حسير

350إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىرومان دلشاد احمد433181

ن صالح عبدهللا506084 351إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىكه شبير

باخان علي محمود208932
352إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

353إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىروشنا اسعد عمر516645

354إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىئاريز صديق رسول517013

بينابي سعيد صالح332215
355إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

356إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىالفة شدار حسن138909

357إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىاريفان عمر محمود339134

358إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىلةنيا ريبوار جالل336861

359إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبةسوز عباس محمد339179

360إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىبه يام فتاح قادر120247

361إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىايمان وادي حمةجزا335853

362بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىعظيمة حمةصالح رحيم331930

363بكالوريوس2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىشهال انور قوربابن411619

364دبلوم2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىميديا عبدالكريم محمد39156

365إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىامل مصطفن محمد516675

366إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيىدلكير احمد عبدالرحمن338970

ناسكة علي محمد270298
367إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

ن319970 شوخان علي حسير
368إعدادية2 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانيةأنيى

1بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرعطا طه احمد433801

2بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرفاضل قادر فرج155855

3بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركوزين كاوة قادر155195

ن عبدالكريم155931 4بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرحسن حسير



5بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد قادر رضا129407

6بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهاوبةش صديق حمةسعيد129421

7بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركمال محمود قادر129515

8بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهاودين حمه علي عبدهللا155926

ن عثمان حمة93732 9بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرني 

10بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهيمن مصطفن احمد444705

11بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسامان سمد محمد تفى93641

12بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهيمن عثمان محمدصالح376247

ن297225 13بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئارام احمد حسير

14بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربشتيوان ناصح كريم377593

15بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربختيار محمد كريم129416

16بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرريباز حسن قادر93250

17بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسامان عبدهللا سعيد155816

18بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمسعود حسن محمود508007

19بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربةرزان كمال رسول155786

ن احمد155766 20دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرعطار حمه امير

21دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكررؤوف محمد صالح7697

22دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسامان جمال مصطفن129325

23دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرابراهيم محمد عبدالرحمن129440

24دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراوات رشيد كريم297051

25دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربختيار محمد عزيز129351

ن رحمان155961 26دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرعلي حسير

27دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكردلير فريق صديق95158

28دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراسو محمدغريب عبدالقادر129492

29دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهيمن حمه علي عبدهللا154882

ن صالح94959 ن محمدامير 30دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرياسير

31دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرقانع عبدالقادر محمد377462

32دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرعثمان حمةصالح عبدالكريم129442

33إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراكو عثمان عبدهللا220970

ي عبدالكريم129311
ى
34إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراميد باق

35إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرروزكار كامران احمد118489

36إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرشازاد حمه سعيد توفيق155824

1دبلوم عالي2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكردانا جمال نضالدين444714

2بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرارسالن عل عبدهللا444689

3بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكريوسف وهاب رضا92637

ان علي رضا507975 4بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمير

5بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهافانا هاورى عثمان508129

6بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرديرين فؤاد حمةصالح155777

7بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربابان عل حمه92597

ن155770 ن محمدامير 8بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرشاخةوان سمير

9بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرنيشتمان حمة احمد93391

10بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركارزان حمةصالح عمر155755

11بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكردلشاد عمر حمةصالح377414

12بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهةفال عمر محمد378018

13بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكريادكار صديق توفيق518054

14بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركاروان حمةصالح عمر155869

15بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرديكان عثمان عمر377585

ون نواف حمةرشيد444672 16بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربير

17بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرالحكم علي تاية117411

18بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاوات عثمان محمد155939

19بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرايدن صالح عبدالكريم376531

20بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرارام قادر حمةصالح155791



21بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرزانيار عمر محمد93495

22بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربوال محمد مجيد376367

23بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاراس احمد جافر107077

ن اسماعيل محمد92696 24بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرياسير

25بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراسماعيل حمةصالح توفيق92727

26بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكردانا كريم حمة رشيد378649

27بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهاوبير حمةطاهر صالح93201

28بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد زاهر خوارحم377819

29بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرادريس عالءالدين عمر129299

30بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاسؤ علي محمد508112

31بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاكو عثمان عل512370

32بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهزار حمةرشيد عبدالكريم508114

33دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد بةختيار محمد378071

34دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرشفان احمد عل376649

ن حمةرشيد512362 35دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهةورامان امير

36دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهةلويست حمةطاهر صالح93541

37دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهاورى عارف محمود155847

38دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرايوب طه طيب377368

وان محمود سعيد129434 39دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسير

40دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاكو محمد علي507918

ن93140 41دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرخالد عل امير

42دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراالن محمد مصطفن142492

43دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرعطا محمد رضا92750

ش صابر حمه129453 44دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهير

45دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسةركار عبدهللا حمه129366

46دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرفرمان فريق عول444669

47دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركوراس رؤوف محمد129474

48دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرريبوار محمدسعيد حمةصالح377619

49دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربيالل محمد رضا508084

ون جميل كاكةحمة155972 50دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربير

51دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهاوكار جمال محمد73776

52إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراسو احمد جافر157455

53إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاسو محمد علي129378

ن محمد378131 54إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركاظم حسير

55إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرتوانا قادر احمد155504

56إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربلند كاروان مح الدين96387

57إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهردى دلشاد محمد92578

58إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد عادل حمةعلي155543

59إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد عثمان حمةصالح128701

60إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاري عبدالقادر محمد444474

61إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهاورى عمر محمد378111

62إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكريح خليل مح الدين378609

63إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسوارة عمر محمود376474

64إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئارياس داود احمد115514

65إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهةردى مصطفن كريم92617

ن عثمان محمدصالح378256 66إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرياسير

67إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرسامان صفاءالدين كريم508089

68إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراكار حلمي عمر376439

69إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئارا جالل حمةصالح507937

ن155804 70إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرهوزان عبدهللا حمةامير

71إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراراس جالل خوامراد433802

72إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراكار جمال كريم92544



73إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرطه عادل عمر154795

74إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرديارى صابر حمة129456

75إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكراحمد محمد نجم الدين155976

76إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرشور اكرم محمد155492

77إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد عمر محمد115401

78إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد نورى عبدهللا378667

79إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركوالن ستار احمد94677

80إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكركوسار احمد محي الدين129070

81إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد عبداالمير كريم154759

82إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرزيار نجم حمةغريب378103

83إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرئاري جمال كريم115532

84إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرزياد فائق محمد128945

85إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرمحمد رحيم احمد507951

86إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرورزير حسن حمةصالح444671

87إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرزانا طه عل155451

88إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكربةهمةن رحيم فتاح129037

ن129373 89بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرنجم الدين حسن حمةامير

90دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرناصح حسن قادر433800

91إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةذكرتةنيا عبدهللا كريم118317

1ماجستير2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسايه فاتح كريم508126

2بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسيفان محمد صالح128484

و عبدالرحمن محمود93806 3بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهير

4بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنخشان محمود سعيد92514

5بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىروزة محمود محمد154911

رازاو احمد علي94728
6بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

ن محمد155783 7بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىفريشته حسير

روناك احمد علي118421
8بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

9بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهزين ابوبكر عبدالرحمن95101

10بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىليل ابوبكر عبدالرحمن118363

11بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكزال فؤاد رشيد512377

12بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهاوراز حمةطاهر صالح94113

13دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنهايت حمةرشيد حسن155629

14دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىدانا ابوبكر صالح377441

15دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنياز ابوبكر سعيد155054

ي غفور عزيز377316
16دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاشيى

17دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبرشنك محمدصالح كريم92778

اال حمةصالح علي508098
18دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

19دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشادان عبدالرحمن توفيق155798

ن عزيز297127 20دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىتانيا محمدامير

21دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةهار منوجر سان احمد296986

22دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشاناز مصطفن سعيد106991

23دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاشنا محمد طاهر عبد القادر93781

24دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىصبيحة محمدصالح عبدالكريم129428

25دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجرا ابراهيم عبدالكريم155128

26دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجوان حسن خضن444685

ن155750 لمعان علي محمدامير
27دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

يف128919 28دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشوخان عمر شر

29دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجيا محمد فرج512319

ن حمة94817 30دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبيخال حمةامير

فاطمة عبدالرحمن علي129305
31دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

و عمر احمد155842 32دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهير

33دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسارا عمر عبدهللا96904



34دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبروين احمد عبدالقادر444700

ة توفيق قارمان155147 35دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىامير

36دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشنو فاتح حمة توفيق115473

37دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبه يمان حمة احمد93308

38دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنيان كمال فتاح507947

ن نجم حمةغريب155761 39دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىمادلير

40دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشوخان توفيق قارةمان155642

ان جوهر خطاب155557 ن 41دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكير

42دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكونا كاكة برا حمة فائق129486

43دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكوردستان ابوبكر محمدصالح129394

44دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشوة احمد محمد93474

ية عمر محمود155594 45دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىصي 

ن129398 ن عثمان حسير 46إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنرمير

47إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىريزان كريم سعيد155830

اريان جمال محمدعلي96729
48إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

49إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشوبو ابوبكر حمة118454

50إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىريزان فائق درويش97933

1بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىفيان توفيق صديق155183

ن155398 ن محمدامير 2بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسازكار حسير

3بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىدارستان حسن عبدهللا155876

4بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسنور كمال نامق154809

5بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىلةنجة فتاح حمة377363

ن مصطفن378737 6بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىديدار حسير

7بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىزيان فاتح كريم377051

8بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاسماء عبدهللا محمد376397

زوان كريم علي444417
9بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

10بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجنار عادل عمر96314

11بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكوالله عثمان محمد376258

12بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىايمان عمر عل107539

13بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبسوز سمد محمد444406

14بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجيا نزار احمد444713

15بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئةوين عمر محمود155966

16بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىباخان محمود كريم512312

17بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيالن عثمان محمد376325

18بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبرزين طه طيب376275

19بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىازين نجم حمةغريب508142

يف محمود444678 20بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشاكول شر

21بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةيام نجم الدين فائق154948

ى روستم احمد512305 22بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبرسر

23بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكويستان عمر حمةصالح378585

24بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىصبا ابراهيم عبدهللا128987

25بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىساوين طة محمد376697

26بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسنور حسن محمد376602

27بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوما توفيق مصطفن155794

28بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىديكان جمال كريم93173

29بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىخةالت فرهاد محمود96053

30بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاشنا عبدهللا فرج377572

31بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىده شين كامل احمد444692

32بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوفان جمال رحمان92447

33بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشنو حمةصالح قادر508134

34بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجوانة رحيم فتاح129349

35بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئه زين نوزاد احمد376024



36بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشارو رزكار حمد376612

37بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنيكا طارق احمد155891

38بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوزان عمر عل376302

39بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاويستة فتاح رسول378091

40بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبوكان عطا محمد93696

ن444386 41بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشاكار محمد محمدامير

42بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىمهاباد وهاب رضا377498

ن فرج378691 43بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشاديه حسير

ن عزيز376117 44بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشه وبو محمدامير

45بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكونا سفر عبدهللا376078

46بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيما كريم صابر376063

47بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىزريان فائق محمد129339

48بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكانياو مهدى عبدهللا95069

جيمةن محمدرضا محمدعلي376545
49بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

50بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشادية وهاب رضا444676

51بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىناز فتاح حمةرسول107319

52بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىزينب علي عبدالقادر129332

يف محمود444682 53بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبيام شر

54بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنياز اسماعيل محمد92663

55بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسيما ستار احمد155880

56بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكانياو لطيف فتاح376688

57بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةروين فريق توفيق94890

و عثمان محمد155945 58بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهير

ي خدر احمد376628
59بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىدةشين

60بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاسيا فرج مصطفن378163

61بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهاوزين كمال صابر155836

62بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىلنجة بكر كريم444323

ليندا كامران علي377607
63بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

64بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبيام عمر محمد117432

65بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئاوارة محمد كريم444709

66بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشةهرا عثمان عبدهللا512391

67بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىامل نجم حمةغريب376044

68بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهازة نامق محمود508105

يف93523 69بكالوريوس2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكاشما رفيق شر

ة رحيم سعيد129368 70دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسمير

71دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىخيالن عبدهللا عبدول94797

ي ابراهيم علي129321
72دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيين

73دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالهام عمر اسماعيل444673

74دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىناز فاروق مجيد378767

75دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىريناس طارق طه155863

76دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنىه امير هادي128723

ن حسن محمد377014 77دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكةشبير

78دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشاناز رحيم حمه129513

 علي محمد444674
79دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيين

80دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشةم يوسف نورى376587

81دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىمزدة بةختيار فتاح376489

روزا كامةران علي378188
82دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

83دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكةشاو لطيف فتاح376672

ن محمد377544 84دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىزينو حسير

85دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكةنار طارق مصطفن94776

ن احمد عل444702 86دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشةنكير

سوما عادل حمةعلي155525
87دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى



88دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوزان طاهر قادر444720

89دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوما عل عبدهللا444716

90دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكازاو بكر كريم94757

91دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكال عثمان محمد95222

به ري حمه علي عبدهللا93577
92دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

93دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجرو يونس صالح155811

 علي عبدهللا129389
ن 94دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالفير

95دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنشوان محمود محمد444698

96دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةسوز بختيار عبدالقادر507992

بيمان علي حمةرشيد375828
97دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

98دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشانيا كمال محمد376429

99دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئةوين عثمان مالعبدهللا508153

100دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىخيال عمر محمد375837

101دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةيمان كمال فتاح376387

102دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىفينوس بهاءالدين مجيد377628

103دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىدةرون كامل احمد507882

104دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىروخوش عبدالرحمن سعيد376557

ي كريم صابر376498
105دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيين

و حمة كريم155954 106دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهير

يفان عثمان حمةصالح128686 107دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبير

108دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىديالن محمدسعيد حمةصالح376719

109دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشوخان عثمان قادر93753

110دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىريزان محمدفاتح واحد377489

111دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيا فاتح كريم377426

112دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىزيان يونس صالح376347

ن عمر فتاح508140 113دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئةفير

114دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيماء احسان صالح512354

115دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبيخال عمر محمد376417

116دبلوم2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىفينك لطيف فتاح376678

117إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىايمان شدار جزا155820

ي عثمان صديق378276
118إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهيفن

119إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةهار رحيم حمة129499

ن97086 120إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسارا احمد سمير

121إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىروزين كمال محمد129448

ن فاضل عبدالرحمن93446 122إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهه يفير

123إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيين صالح حمةصالح378601

124إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئةوين عبدالرحمن محمود98181

125إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةسوز ازاد احمد92491

126إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىخةندة لقمان محمد155709

127إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوزيار جزاء عبدهللا107550

ان جزا احمد129292 128إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهير

ن محمد احمد154784 129إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسولير

لةنيا عبدول حمةعلي444613
130إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

131إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىزريان صابر حمه129344

132إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشانيا مجيد قادر433799

133إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنسيبه امير هادى128746

134إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالهام عثمان جالل155422

135إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىخيالن فؤاد محمود444718

136إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشازين خالد قادر508093

ن رشيد صالح444717 137إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكه شبير

138إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسويسنة بختيار صالح154772

ن قادر احمد128646 139إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئةفير



ن130487 140إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىاية ارسالن حسير

141إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىروزيا عباس بهاءالدين155164

ن444581 142إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالنة عمر حسير

143إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهدى محمود محمد155887

144إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئاسودة نجم الدين حسن128615

145إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكةزان بختيار نوري507956

146إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوما يوسف حمة94834

ن عبدالقادر155122 147إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشانو ياسير

148إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىيرسى رضا علي508122

149إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئاسيا احمد محي الدين129054

خةندة عمر علي154941
150إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيى

151إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىجرو عبدالرحمن سعيد507906

152إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسازكار احمد عمر444547

ن حمة378097 ي حسير
153إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيين

ن مصطفن377509 154إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىداليا حسير

155إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىديكان نوزاد صالح155852

156إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهاوسوز حمةطاهر صالح396844

157إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىمزدة وهاب رضا129109

158إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىتةرزة لطيف رسول129333

يف احمد508109 ن شر 159إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىرافير

160إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسارا نورى عبدهللا378546

161إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسانا خالد روستم155360

162إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىداستان نوزاد صالح128782

163إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىهيفار كريم حكيم154819

ن قادر96515 ن حسير 164إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنازةنير

165إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالفة احمد محمد507891

166إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسازان اكرم محمود507857

167إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالنة عزيز حمةصالح378141

168إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىروزكار طه عبدول507931

ي فتاح507909
ى
169إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىنيان باق

170إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشانيار عبدالرحمن ابوبكر508137

171إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسايه به ختيار جالل396882

172إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئه ريفان كامران محمد95201

يف444594 173إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىئارةزوو محمد شر

174إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىخالت حمةصالح محمود444506

ن نوري377382 175إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسنور حسير

176إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىالنة خالد روستم512326

177إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكونا يونس صالح297007

178إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكواللة احمد ابراهيم129359

179إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسوزيار محمد احمد115501

180إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبةنان حسن محمد508119

181إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىله نيا مريوان حمه كريم512328

182إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبوشيا عثمان عبدهللا128523

وز رحيم حمة129507 183إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىبير

ي محمد مجيد128632
184إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىشيين

185إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىسندس رسول رشيد128585

186إعدادية2 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانيةأنيىكزال عبدالرحمن محمود98057

ن515729 1ماجستير2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرريكةوت رشيد امير

2ماجستير2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد احمد سعيد385448

3دبلوم عالي2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرشةمال ادهم فرج515452

4بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرخليل عبدهللا احمد506484

5بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكررةنج جالل حمةصالح118600



6بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهاورى محمود همزة515485

7بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرنشميل غريب محمد515448

ن مصطفن506512 8بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرجالل محمدامير

ن عل515591 9بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرسامان محمدامير

10بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكررؤوف محمد مصطفن63908

11بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرعبداالمير رضا رمضان157646

وان عثمان عبدهللا433135 12بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرسير

يف155576 13بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئاراس غريب شر

14بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهلمت عبداالمير محمد118623

15بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرعثمان عل عزيز118564

16بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرفرهاد غفور عبدول157585

17بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهاوار رؤوف ففى عزيز506498

18دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرسوران جوامير فالمرز157358

19دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمهدي حسن روستم157164

ن516059 20دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراكرم محمود امير

ن65864 21دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكربيستون خضن حمد امير

22دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرسامال طيب رضا212045

ن118568 23دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئاري قادر حسير

24دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمريوان بكر صابر385440

25دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرعدنان عمر صالح63848

26دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرازاد عبداالمير محمد157428

27دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئاسان عباس عثمان66037

28دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرعباس رحيم عبدالكريم157381

29دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرريبوار علي كاك برا229145

30دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرسوران عثمان علي277221

31دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرديلمان قادر صالح385475

32دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكردابان عثمان عارف385463

ن385446 33دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئارام محمدخان حسير

34دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكررةوةز فؤاد عمر212050

 علي محمد516066
35دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمصطفن

36إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرعمر رسول ابراهيم229253

37إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد عارف محمد385473

38إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرلقمان حمةفرج سعيد228836

1دبلوم عالي2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد رفيق علي515636

2بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكردلشاد حمة حمةرشيد515601

3بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهيدي جبار غفور515792

4بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكركاوان كامل فتاح515645

5بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكربافيل فريدون نضالدين516174

6بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرزير ئوميد عل506495

7بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد ئاوات صالح276822

8بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرزريان اكرم محمود515713

ي محمد احمد515597
9بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرشيين

10بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرفرهاد عثمان مينةسور118573

يف احمد515681 11بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرجيكر شر

ن احمد سليمان515479 12بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكربةهير

ن محمد عبدهللا506514 13بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرروزبير

14بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرداريان جمال محمد212017

ةن بيستون خضن63882 ن 15بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكربير

16بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهه وار هادى جعفر515547

17بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرزانيار عمر صالح385441

18بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد اسماعيل عبدهللا515393

19بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرزيار جالل رحمن118654



20بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد عبدالواحد جالل506427

21بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرجومان لطيف فارس228692

22بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرشاالو ريبوار حمةصالح515648

23بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرريزةن بيستون خضن515642

24بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرامانج كاكةعوال حسن118612

25بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهاوكار محمد عل277204

26بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرارام رفيق محمد277440

ن515543 ان محمد محمدامير 27بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمير

28بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراميد مجيد محمد276927

29دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكررةوةند جالل حمةصالح515717

30دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهةريم عبدهللا محمد515670

31دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهاوزين جالل احمد155716

ن385480 32دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكربةريز عمر حمةأمير

33دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرره هيل محمد حسن63949

34دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراوات حمة حمةرشيد515471

ن63920 35دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهاوزين ابوبكر حمةامير

36دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرروا عبدالواحد جالل515419

37دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكركاروان عمر عبدهللا118686

38دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراريز عبدالرحمن عثمان515498

39دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرديوان احمد سليمان515475

40دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكردانه ر ازور عبدهللا212010

41إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرباخان جبار عبدالرحمن228585

42إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد شورش حمةصالح212031

43إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئارى هاورى محمود228464

44إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئةريوان ئاوات صالح228715

45إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرئه رين كامران عبدهللا515874

46إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراسو مولود رسول385470

47إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرسةردار بهاءالدين جالل118559

48إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكركيوان كامل حسن118530

49إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهاوراز جالل احمد155758

50إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراريان كاكه عوال حسن433116

51إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراحمد كمال فاتح212012

52إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكركوران صالح محمد65923

ن سميع385460 ان ياسير 53إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمير

كو جزاء احمد228772 54إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمير

ن محمد احمد506430 55إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكربةتير

ن اكرم محمود515816 56إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكررافير

57إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرراميار انور رسول157232

58إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرروزين فاروق محمود118668

59إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكراحمد قانع احمد277115

ن66026 60إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرهونه ر ساالر حسير

61بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرشازاد حمه سعيد محمد515628

62دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةذكرمحمد عثمان عزيز515660

ن قادر احمد63792 1بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنة خشير

2بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشادان اكرم محمد228625

3بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىخه نده ناصح مصطفن212028

ي خال حمه سعيد حمه صالح157267 ب 
4بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

5بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجوانة درويش عمر506476

 محمدعلي سعيد157507
ن 6بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنه خشير

7بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىتارا مجيد محمد277410

8بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىدلسوز محمد همزة229262

9بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىديلمان ابراهيم عبدالرحمن157490



ن صالح الدين عبدهللا157053 10بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىرنكير

11بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهانا محمد توفيق229195

ن عبدالقادر277279 12بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروخوش حسير

ن229160 13بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنيكار سليمان حسير

ي علي عزيز157516
14بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىده شين

ن فرج66067 15بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجاوان محمدياسير

16بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشةوبو عثمان نوري515533

17بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىخه نده محمدصالح بهرام515655

ن عمر خضن118544 18بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشةهير

19بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنيشتمان عمر صالح385456

20بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروز عثمان عل506500

21بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجراخان انور رسول157313

22بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسازكار غفور عبدول156844

23بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكونا عمر صالح277310

24بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروخوش محمد نضهللا515578

25بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبيان عزيز محمد229239

ن156988 26دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكولزار محمد امير

27دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشيالن عثمان محمد515850

28دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىصبيحة عزيز محمد157527

29دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكه نار مجيد محمد277377

30دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىناهده غفور احمد63835

31دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنعيمة قادر محمد155696

نهاية علي روستم65900
32دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

ن118576 33دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسنه وبه ر خضن حمدامير

34دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشنو جالل فرج228934

ن276972 35دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبخشان عبدهللا محمدامير

كوردة علي رشيد63804
36دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

37دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىتريفة رؤوف محمود229270

38دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىيادكار حمةفرج مجيد118607

39دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسازكار ابراهيم عبدالرحمن157348

40دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىتالر رفيق رشيد118677

41دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبةهره احمد سعيد63758

42دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشوبو محمد رشيد157279

43دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىفيان صباح ففى عزيز515641

44دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكةنار شكوت احمد118616

45دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجنور انور كريم65956

46دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسوزان جالل توفيق65913

47دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىمهرةبان رشيد نجم الدين157389

48دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىمهاباد نجم رحيم277514

49دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىاشنا فريق شفيق63736

50دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبه يام صالح محمد228901

51دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىرازاوه لطيف كاكةحمة118549

ن433112 52دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشادان محمدخان حسير

ين محمد صالح515695 53دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشير

ن506509 ن ابوبكر حمةامير 54دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهيفير

55دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروزكار حسن محمود277239

56إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىدلخوش ابراهيم عبدالرحمن65988

57إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكولزار مجيد عبدالرحمن506435

ن829 58إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبةهار ويىس حسير

59إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكه زال محمد عبدالقادر63862

1بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبةروا عزيز نوري277261

2بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشنو كاكةحمه رشيد277156



3بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالفة دلشاد فائق515555

ن277634 4بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىزاله لطيف محمدامير

5بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكوجه ر عطا محمود506355

6بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنفار ازاد محمدصالح277327

ى علي عثمان63775 7بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبير

8بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبهرة حسن محمد433111

9بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالفة كامران رضا515462

10بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىاسمر ستار جبار63818

ي515444 11بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهوز بازيد حاج 

12بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبه ناز كامران رضا515459

13بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىزاله محمد رشيد عمر229227

14بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشارا ساالر ابراهيم433119

15بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىديرين دارا احمد516135

16بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالفان نورى حمه صالح229247

ن رفيق محمود515710 17بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسولير

18بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنينا محمد عبدهللا506475

19بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشوخان صالح رشيد515430

20بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبفراو عمر عل63895

21بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكوسار محمد حسن506507

22بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالفة فريدون نضالدين516163

ن63931 23بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىئازيتا زانا ياسير

24بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنىه جمال احمد515526

25بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىتيشنا محمد عبدهللا506510

26بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروباك عبدالكريم حمه118535

27بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشاجوان كامةران حسن516129

28بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىفارين ئوميد حسن515667

ن277342 29بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكوردستان صالح امير

ن506513 30بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسوزيار اراس محمدامير

ن محمد احمد506508 31بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنافير

ن عثمان عمر506482 32بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىافير

ن محمود506480 ان ياسير 33بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهير

 عمر علي385434
ن 34بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنخشير

35بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجةبك جوهر مجيد118552

ي ناصح مصطفن118633
36بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكابن

ن قادر229152 37بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروباك حسير

38بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسازكار حسن روستم157399

39بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىناسكة محمد نضهللا515582

40بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشيين بيستون عل63960

41بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشادان رحمان اسماعيل385465

ن277298 42بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجرو محمدخان حسير

43بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىزينة فاروق محمود118672

44بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىده رون قادر احمد229178

45بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالنة لطيف صابر118538

46بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجاوان فرهاد اسماعيل506511

47بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىديكان نورى حمه صالح515563

48بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىلنجه ئاكو رسول65852

49بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشوخان جوهر رضا515769

50بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشيماء اسماعيل عبدهللا66084

يفان غفور عزيز515701 51بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبير

ميهره بان علي وثمان155598
52بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

ن سعيد157500 53بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبةسوز حسير

54بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشنيار برزان ستار515398



ي رشيد قادر66056
55بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشيين

سابات محمد علي277172
56بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

57بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىئازين ارسالن عمر277189

58دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشيواز همزة عبدهللا515623

59دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشكول محمود كاكعبدهللا433125

60دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىديدار كريم محمود506477

از صالح كريم118556 61دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشير

62دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنياز عمر حسن65890

سونيا نوري علي515435
63دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

64دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىباخان ئاوات صالح229172

65دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبسوز عمر رسول506487

ن شكوت نوري506490 66دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالفير

67دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشوشت مولود رسول506431

68دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشانيا غفور احمد515406

69دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروزان محمد توفيق229205

70دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىخةالت عابد حسن515502

71دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبةهرة قادر محمود506517

72دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشيماء عثمان عبدهللا515414

73دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشادان همزه عبدهللا515602

74دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالنة دلشاد فائق515549

75دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىفانيا بيستون محمدجبار229139

شةوبو ستار علي506516
76دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

سوزان علي كاك برا515424
77دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

78دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهيفر جالل اسماعيل118629

و محمد نضهللا515585 79دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهير

برزين عمر علي385436
80دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

81دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىنازدار محمد نضهللا515574

ن عمر عبدهللا515724 82دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىئةفير

83دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشةيدا كامةران حسن515705

84دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشنيار جالل رحمن229220

85دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكاشان جهانكير مصطفن118582

86دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجنار اكرم رشيد229167

ان محمود كريم515634 87دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهير

88دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشنيار طارق محمود515557

89دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىباخان عل عبدالرحمن277360

90دبلوم2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىخيالن طيب ممند515539

91إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىرهشان محمد عبدهللا506367

92إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبنار اوات عبدهللا157102

93إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكابن هاورى محمود228357

94إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشانيا زوراب محمود276729

95إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىزيان ابراهيم اسماعيل228844

ن385486 وان حسير 96إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسكاال سير

97إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكيفان نورى حمة صالح228547

ن515779 98إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبةفرين بةهمةن حسير

99إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبه يام محمد حسن515917

100إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالزيا احمد محمد228861

101إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشنيار زوراب محمود433128

102إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىلةنيا فؤاد احمد73549

ن65966 103إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشانو ساالر حسير

104إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسارا غفور عبدول156891

105إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشانيا بختيار مصطفن156962

106إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىئاارا بهمن حسن276849



107إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىالنه فريدون نضالدين516017

108إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىديانا آزاد محمد506506

109إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسارة برهان احمد385512

لنيا عثمان علي515569
110إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

111إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجاوان عابد حسن515513

112إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىدييه مةريوان بكر385524

113إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىمينا عباس رحيم157192

114إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىئاوان احمد ابراهيم156910

115إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىهدية محمد كاكل433109

116إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىديدن فرهاد عبدالمجيد157077

117إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشاجوان نورى حمة228747

ن277138 118إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكوستان عمر حسير

119إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشانيا بيستون محمدجبار228574

120إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىشوخان جبار عبدالرحمن385445

ن قادر515494 121إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىروشن ياسير

122إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىخةندة حكيم محمدصالح157449

سوزيار عثمان علي229214
123إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيى

124إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىكابن كمال غريب228792

125إعدادية2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىسارا شكوت عبدالقادر385502

126بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىجنور محمود سعيد385452

127بكالوريوس2 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانيةأنيىبروين حيدر عبدالرحمن516002

ي عبدهللا204226  ني 
ن 1ماجستير2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرريبير

2ماجستير2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكررضا عبدالكريم محمدصالح37237

3ماجستير2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراوات قادر حمةصالح204208

4بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربابكر مصطفن عزيز460755

5بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرخالد علي عبدالرحمن37689

6بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراحمد رشيد عبدهللا461013

7بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمحمد علي درويش حمكي37414

8بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسليمان خضن حمد37146

9بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراريان علي فارس166484

10بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرماجد انور حمه رحيم515726

11بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراسماعيل ابوبكر اسماعيل270413

12بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئاكو خضن حمد204231

13بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسوران قادر اسماعيل204166

14بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكردلير كريم وادي37259

15بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراميد صادق عبالكريم37276

16بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكريادكار صادق عبدالكريم37351

17بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرجبار عبدهللا اورحمان385710

18بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئاكو ابوبكر درويش270399

19بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرفهم صادق عبدالكريم36923

20بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشه مال محمد عبدهللا37398

ن محمد سعيد166573 21بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركاروان ياسير

22بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسوران صابر قادر137753

23بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشورش ابوبكر حمد166581

24بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشهنك طه احمد270389

25بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركاوان احمد حمةصالح385740

26بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرريكةوت عمر كريم204218

27بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزكريا فائق احمد166866

28بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرعبدالخالق احمد صديق204196

29بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركةيوان عمر محمدمراد137598

30بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشكار معتصم ظاهر515843

31بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكردلير جمال حسن385738



ان عباس حلوف166552 32بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمير

33دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرازاد صالح محمدعلي37125

34دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركمال مصطفن فتاح204192

35دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربزار صالح سعيد37731

36دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسيامند سعيد كريم137802

37دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسالم مصطفن محمد204274

38دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربختيار احمد محمود37450

39دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربةريز رزكار عبدهللا385751

40دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراحمد صيدة نجم204362

41دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهاورى رسول اسماعيل37568

42دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرحامد احمد محمد37520

ن270725 43دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركاوة احمد حمةامير

44دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرطه محمد عزيز37219

ن166540 45دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئارى قادر حسير

46دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسوران محمد احمد37319

ن37332 47دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرديلمان رمضان حسير

48إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسةهةند سيامند سعيد137626

49إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربختيار حسن فرج535516

ن461130 ي محمد امير
50إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرقاصن

51إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئاوات عبدهللا ابراهيم461044

52إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركرمانج اكرم ابراهيم37432

1ماجستير2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئاريان احمد مصطفن166651

2بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشدار هدايات احمد37081

3بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرفرمان برهان عل37019

4بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكررزكار موس علي166516

5بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمحمد شابان صالح37132

ي احمد خضن270732
6بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربةخىسر

7بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكريوسف سامال طه37674

8بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسوارة قادر حمةصالح37600

9بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهاوتا رسول اسماعيل137660

10بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربشتيوان اوات علي166629

11بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكريعقوب غايب يعقوب166611

12بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمةسيى جسام جبار5463

13بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهاوكار فاضل حمةصالح385697

14بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزيوار ابراهيم محمد37169

15بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشاكار نوري عبدهللا166634

16بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسيف غايب يعقوب270433

17بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشكو ئاوات جالل166563

ن محمد166345 18بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربشتيوان حسير

ن خدر270396 19بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهاورى حمةامي 

20بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرره نج عبدهللا احمد270405

ن461049 21بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشاكار كريم حمةامير

22بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكررةوةز عبدهللا حم سليم515665

23بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئارام عبدهللا محمدمراد137913

24بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربلند غريب عبدالرزاق460838

25بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربوال هادى محمد385733

ش جافر ابراهيم270420 26بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهير

ن احمد166507 27بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسه روه ر حسير

28بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهوكر نوزاد اسماعيل385681

29بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرراستكو علي محمد515697

30دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزيار محمد علي204205

31دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشفان فريدون خليل385729



32دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكردانيال عمر كريم204221

ن166202 ن حسير 33دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربهمن محمدامير

34دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزينو حكمت محمد137968

35دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزينةر جبار قادر515718

36دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهاوتا جزا حسن204194

37دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربوتان رفيق محمد166638

38دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشادمان ازاد رحمان385701

39دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركوسان محمد عثمان385727

40دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهيمن مصطفن رشيد515733

يف سليم270377 41دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسوران شر

42إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركوزوان برهان عبدالكريم204176

43إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركاوان كريم صالح515861

ن عزيز37536 44إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهاورى حسير

45إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمحمد ازاد حمةخان137858

46إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراحمد حسن عزيز385726

47إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربه رهه م عباس فائق460720

48إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرئاكار احمد رشيد515828

49إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكردلوفان انور حمه سعيد137643

50إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكركوسار تيمور محمود204183

51إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربروا رؤوف كول204304

52إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرروزديار رزكار عبدهللا166536

53إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرهيمن عمر رضا515885

54إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرره وه ند ناطق سليمان37156

55إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشاكار ابوبكر حمد204321

56إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرراسيى ازاد نوري385680

57إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشكار حامد عبدهللا270485

58إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرشاد عبدالخالق احمد137851

59إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسالم دلشاد عبدالقادر270746

60إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزانا عمر علي515902

وت137577 61إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزينوار وليد بير

62إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرزيار كمال محمد204345

63إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرسوران كمال لطيف137647

64إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمحمد عزيز محمد385722

65إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرجمال عبدهللا روستم204370

66إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرريكار محمدساالر سعيد137583

67إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرريكان جهان عبدالرحمن137612

68إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرابراهيم سالم مصطفن37714

69إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكربالل محمود كريم37248

70دكتوراه2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكراحمد كريم يوسف461069

71بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرمضفر محمد رشيد461057

72إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةذكرفاتح حمةرضا رسول121684

1بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىساوين عثمان محمد166324

2بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىناسك جالل عبدهللا166338

يف137689 3بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاوارة هادي شر

4بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروناك فرج احمد461039

5بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىميسون شكر محمود204207

ن محمد204173 6بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجنور امير

7بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاهةنك محمدنوري صالح37281

8بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىفريشتة كريم احمد37460

وت270720 ن رحمان بير 9بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنرمير

10بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروشنا حمد عبدهللا166502

11بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهه ودا ابوبكر كريم137839



12بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجرو عثمان صالح204139

13بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشادية محمد سعيد درويش رشيد385692

14بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكوردستان اسماعيل رسول166330

سازان نادر علي37069
15بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

16بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكويستان عثمان فتاح460995

ن385707 17بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشاخان عزيز محمد امير

18بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالفة شدار عبدالرحمان385735

19بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىله نجه انور محمود166601

ن فتاح137741 20بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىديمه ن حسير

21بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالهام طه حمةزياد204260

22بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكال امير عبدهللا204403

23بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىاواز ايوب حمةكريم184271

24دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنجاة محمد محمود204168

25دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكونا لطيف رسول515659

26دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنيكار محمد حمةصالح204214

27دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشوخان مجيد حكيم137705

28دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشهلة سالم رسول204163

ن عثمان عمر37506 29دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنةخشير

ن احمد ابراهيم166558 30دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنه رمير

ان محمد مجيد166626 31دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىحير

32دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنازدار عمر عبدول270446

33دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشهال عثمان كريم166607

34دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىاشنا محمود محمد137605

سارة محمود علي37224
35دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

كوالله علي فتاح204234
36دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

شهال محمد علي166548
37دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

38دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزينب عل اكي  محمد270662

بيان سالم علي137698
39دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

40دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىارزو احمد همزة204147

بيمان علي احمد37265
41دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

42دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىاخالص رسول رشيد137636

43دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشادان عمر كريم204219

44دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروشنا رزكار رشيد137869

ن204426 45دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاواز قادر حسير

46دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروخوش نجم الدين محمود204213

ن فائق احمد166522 47دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئه فير

48دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشنو عمر كريم204224

49دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبوستان محمد احمد37619

50دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشوة صالح حمةغريب37086

ن عبدهللا270409 51دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشوخان محمدامير

ن عزيز37014 52دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىريزان حسير

53دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئارا محمد عبدهللا385705

54دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشنكه يوسف جبار515720

55دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهوار عثمان عل515646

ه محمد عبدهللا204133 56دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىمنير

ن37182 ن حسير 57إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشلير حمدامير

58إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنه وجوان صالح الدين رؤوف166569

 محمد385723
ى
59إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبةيان محمدباق

و حمةعلي احمد37301 60إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهير

61إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكةشاو توفيق فتاح137950

62إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنارنج محمد عارف137714

63إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىتارا حكمت عزيز37342



64إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسازان محمد روستم119410

نيشتمان علي كريم515799
65إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

66إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبروين عبدهللا محمدمراد204171

ن385668 67إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبةهرة مجيد محمدامير

ن204158 ن حسير 68إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكوثر امير

1بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبةهار عزت عبدهللا385652

2بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىباال امير رسول270492

3بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزريان فاتح حمةرضا270518

4بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكوردستان نوزاد اسعد270465

5بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىلوزان عمر حمة385728

6بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىاسيا ازاد نورى385659

7بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبخشان جافر ابراهيم270422

8بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنسار تيمور محمود515703

9بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسيما ريبوار محمود270453

ن فريق حمةصالح166616 10بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنرمير

11بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشاجوان صالح حمد461061

12بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجاوان برهان احمد270387

13بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسوزان احمد رسول204150

14بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالفان فرهاد عزيز137878

15بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئه وين غريب عبدالرزاق461065

16بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشه يما ئاسو عبدالكريم515679

ة اكرم كاكةويس270438 17بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئه ستير

18بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاال جالل حمة غريب204190

ن حمةصالح حامد385742 19بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكشبير

20بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشهد ريبوار صالح385717

ن به ختيار رحمان270471 21بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهيلير

22بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىازين عبدهللا احمد270415

23بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهاوناز كاكل احمد385656

ن صابر204388 ان محمدامير ن 24بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىلير

ن رزكار جالل385670 25بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجوفير

جوب  كامران حمة204203
26بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

27بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدييةن اريان عل166489

28بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشاكول محمد احمد385747

29بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىخه نده ناطق سليمان37206

30بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكاريز عزيز حمد166168

ي عارف385667
ن
31بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىديمه ن رسول صوق

32بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىخيالن حسن قادر166530

33بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهانا مريوان عزالدين36968

34بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىتابان فيصل اسماعيل37292

ن كريم270461 35بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشادى حمدامير

ان عمر رسول166179 ن 36بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىلير

37بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكةزان محمدخالد رشيد270363

38بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالنة مجيد قادر166218

39بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىخيالن جالل محمد204247

40بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاال لقمان عزيز166577

سوزان عثمان علي204230
41بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

42بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاريا ازاد حمةخان37359

43بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسومية اميد مجيد270741

ن عزيز معروف137932 44بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسه نكير

45بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىساكار عزيز معروف37582

46بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىده شين عل محمد204142

ن عبدالكريم270457 47بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجاوان حسير



ان حاميد عزيز270451 ن 48بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكير

49بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالالن عثمان حسن137656

50بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشنيار محمد اسماعيل37092

51بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالفة صديق احمد166526

52بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشينة لقمان حسن385677

53بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدةرون بختيار صابر137961

ن270580 54بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىليل عمر حسير

55بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروناك موس علي166555

56بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكوسار كمال صالح166587

ن204329 57بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزينه ر بختيار حسير

وي لطيف رحمان204339 58بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشين

59بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكوالن فريدون خليل166513

ن مصطفن204199 60بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبةسوز حسير

61بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىلنجة غريب عبدالرزاق461005

ي محمد حمةرشيد432374
62بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشيين

63بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروزان شدار جبار204211

ين منصور وادي204440 64بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشير

65بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىته رزه عبدهللا محمدمراد37310

66بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزالة اسعد رسول137925

67بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنياز كاكل احمد385731

يف204185 68بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجنار برهان شر

69بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئاهنك ازاد حمةخان37371

70بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىفينك ابوبكر عبدالرحمن270449

71بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىتافكة جافر ابراهيم270401

72بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبنار تيمور محمود515708

73بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىداستان اكرم كاكةوةيس270443

ن عثمان عبدهللا270430 74بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشة هير

75بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىريواس حسن محمد37660

76بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىداستان رزكار عبدالرحمان270391

77بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهيشو محمد احمد204156

 علي461032
ن 78بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىخه ندان ياسير

79بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدشين جهان عبدالرحمن460896

80دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسه نار طالب محمد204311

ن137778 ن حسير 81دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىته الر أمير

82دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنعمة عبدالرحمن محمد37058

83دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزوار عبدهللا صديق204145

84دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدية هاوري نوري166623

85دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىخوشكان جهان جالل166499

86دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهيشو عزيز غفور515651

ي محمد احمد385750
87دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشيين

88دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىديمةشق عمر كريم204215

89دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىباخان انور محمد385654

ؤ علي محمود385741 90دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهير

91دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروزين رحيم محمد515715

92دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدنيا لطيف محمود37478

93دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشيين عثمان صالح204380

94دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىتازان فائق قادر204256

از محمد احمد385743 95دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشير

و واحد احمد412769 96دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهير

ة كريم عزيز385662 97دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىامير

ن طه كريم204455 98دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبوشكير

99دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىمزدة محمد صابر137766



100دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسوما محمد كريم385672

ن حسن عزيز270590 مير 101دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشر

 الي ويس270478
ن 102دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهاوناز ياسير

103دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهاوزين محمد كريم515768

104دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنيشتيمان حسن قادر166546

105دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشاناز حسن عزيز385721

جنان محمدعلي حسن137822
106دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

107دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالفة حامد اسماعيل270755

108دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدةريا رجب حمةالو385744

109دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئافيستا كامران محمد270417

37494
ى
زاد عبدالباق ان شير ن 110دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشر

111دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبروا بختيار عبدهللا460926

112دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشنيار لطيف رحمان204187

113دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىفردوس ولي حسن270426

114دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىباخان ابوبكر محمد270587

115إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنيكار احمد كريم137921

ن عزيز137789 116إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىرازاو حسير

117إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزوان غريب عبدالرزاق460882

118إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنياز لطيف شمس الدين385713

119إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشايستة قادر محمد37385

120إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالفة محمد عبدهللا204422

ن رسول270470 121إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسونيا ياسير

122إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىديدةن سعدون عبدول204295

123إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهدى رضا عبدالكريم37175

124إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشيين عل محمد137895

125إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزينو عمر حمةبور204317

ن385666 126إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجيا مشير حسير

127إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىاودير مارف عبدالحمد385674

128إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسونيا ابوبكر كريم204263

از كاكل احمد204252 129إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشير

130إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىئةوين بابةرسول معروف37647

131إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسيفةر كمال لطيف137649

132إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبه هه شت انور محمد385693

133إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزريان حامد رحمان515782

ن270677 134إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشنيار حمة امير

ان محمد احمد385756 ن 135إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكير

136إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىلينا مجيد قادر166255

137إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىمه ريا محمد عبدهللا460663

138إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسنا محمد مجيد460764

139إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسارا محمود احمد204178

ن محمد كريم515936 140إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكةشبير

141إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىله نيا غريب عبدالرزاق460780

142إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىروزانة رزكار حمةالو270382

وت204352 143إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىديارى رفيق بير

ي فريق عزيز385749 بينابي
144إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

145إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشةنك محمد احمد385752

146إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشيالن سالم مصطفن37702

تارا علي كريم137886
147إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

148إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىكوالن انور محمد385700

149إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجرا فؤاد احمد385712

150إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىنور ايوب قادر204202

يف سليم270761 151إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىزوان شر



ن204268 152إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسيفانا اريان امير

153إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسارا ابوبكر قادر385745

154إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىسوما كاوة ابراهيم270622

155إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبنار فريدون محمد270666

156إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىماريا عثمان عبدهللا270532

157إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىخونجه ناصح محمود204130

158إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشيما مولود قادر204393

159إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشوخ محمد احمد385755

 علي رشيد385690
160إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىدةشين

161إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىمزدة لقمان رسول460820

162إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىالفان كمال ابوبكر204418

ليل علي مصطفن204286
163إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

164إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىديدار عبدول رحمان460905

165إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىجاوان فاتح حمةرضا121688

كالي بهاءالدين رشيد166269
166إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيى

167إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشاجوان ريبوار عبدهللا515668

ن204126 168إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىساكار جبار حمةامير

169إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىرازان عثمان محمود385663

ن166094 ة عبدالرحمن محمدامير 170إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىلير

ن ابراهيم مجيد166647 171إعدادية2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىهيلير

172بكالوريوس2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىشادان كمال ابراهيم270474

173دبلوم2- 10- مركزالمدينة 22270السليمانيةأنيىبه ناز جمال احمد37633

1بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشكوت مجيد صالح89437

ن81524 2بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعثمان عبدالرحمن محمدامير

3بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمةريوان محمد محمود81540

4بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاسو حمةعزيز رحيم227017

5بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراحمد حمةكريم رحيم81465

6بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراحمد محمد يوسف409125

ن233097 7بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسامان علي امير

8بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرناصح محمد علي89537

9بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزاهر محمدصالح محمد231467

10بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنريمان احمد صادق409243

11بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعزيز عبدهللا احمد90073

12بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربيستون صديق حبيب232942

13بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجالل محمود قادر409137

14بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئازاد محمود محمد79032

15بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرصباح لطيف محمد409146

16بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربرهان حسن محمود409083

17بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركمال عبيد احمد232361

18بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشورش قادر مارف90136

19بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيوا جبار غريب233305

20بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجمال حمةعلي محمود79226

21بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعمر اولقادر سماعيل79095

22بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسماعيل احمد عبدهللا505880

ن364484 23بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررةوند محمد حسير

يف409259 24بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكروالي احمد حمةشر

25بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرحاميد احمد رشيد409119

26بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعمر صالح احمد364679

27بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرحامد محمد رحيم90051

28بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيوا احمد رشيد505886

29بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرموس محمد عبدالرحمن409044

30بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنريمان علي محمود231743



31بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحي الدين مصطفن احمد90172

32بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرصالح محمد قادر78704

33بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمهدي كريم محمود221454

34بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنريمان مصطفن سليم89704

35بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئارى حسن صالح232891

ان قادر احمد232613 36بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمير

ن محمود409206 37بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعطا محمدامير

38بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزمناكو محمود فتاح90092

39بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركريم لطيف محمد409135

ن233026 40بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكردانا جميل امير

41بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركوران والي قادر231765

42بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجوهر محمد قادر505873

43بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعطا عبدهللا عزيز409291

44بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكريونس سليمان احمد232831

45بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنشاد كريم علي79072

46بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعمر علي عبدهللا382745

47بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسماعيل قادر احمد363865

48بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرامداد احمد فتاح505843

49بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكريادكار محمد احمد232487

50بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفريد احمد محمد79169

51بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرناطق احمد عبدهللا232377

52بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراحمد محمد رحيم221449

53بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربرزان محمد علي89675

54بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشدار عل قادر363507

ن409176 55بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعرفان برهان حسير

56بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشباز جعفر اورحمان233157

 علي محمود81548
ن 57بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرني 

58بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرانور محمد عزيز409103

59بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرريبوار محمد رحمن409278

ن232549 60بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزانا جميل امير

61بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعبدهللا محمد قادر505881

62بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرديار محمد فتاح233312

ن232606 63بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهوكر كمال محمدامير

64بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشكان عبدالرحمان حمةصالح534810

ن78860 65بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعمر عزيز حسير

66بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررزكار احمد عبدالفتاح233054

67بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرريبوار احمد رحمن231403

68دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراميد ففى احمد حمةصالح408979

69دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرصابر فتاح عبدهللا221426

ن عبدالرحيم79205 70دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسكندر امير

71دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرحبيب مصطفن محمد81533

72دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمسعود احمد عبدهللا364363

ن79160 73دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركامران كريم امير

74دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررزكار محمد فتاح363218

ن عزيز505851 75دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعبدالرحمن امير

76دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنوزاد نجم الدين عبدالقادر79182

77دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعلي احمد فتاح409179

78دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركامران عبدهللا اورحمان382742

79دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد حمةرشيد احمد90024

80دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرلوقمان عزيز عبدالكريم232573

ن احمد89316 81دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسماعيل حمةامير

ن79125 82دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرطاهر علي محمدحسير



وان فائق عبدالمحمد233002 83دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسير

84دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركامل فتاح حمةكريم81470

85دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجمال علي سعيد81488

86دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركاوة سالة فتاح233124

87دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشاهو فتاح مصطفن89135

88دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمريوان اورحمان عبدهللا409241

89دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرصالح قادر احمد233363

ن غفور232047 ن حمةامير 90دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرياسير

91دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفؤاد عبداللة محمد505906

92دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزمناكو عباس محمد89035

وان محمد قادر232899 93دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسير

94دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركوران محسن كريم89116

95دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكريحير عزيز احمد409123

96دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمريوان محمود محمد89616

97دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيمن احمد عزيز233317

98دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفاروق احمد علي232417

99دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشكوت علي اورحمان89203

100دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراميد قادر محمد89361

101دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد فتاح احمد81511

102دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربختيار نارص عبدهللا232567

103دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعابد صالح عل409148

104دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاكو علي محمد233042

105إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرحسن نجمالدين محمد409111

ن231044 ن قادر حسير 106إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرياسير

107إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيوا محمدصالح محمد231451

ن409210 108إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربرزان كريم محمدامير

109إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاسو رضا صالح81543

ن232970 وان عزيز حسير 110إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنوشير

1دكتوراه2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراكي  حسن رفعت229057

ن409188 2ماجستير2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراردالن برهان حسير

ن نريمان محمد232853 3ماجستير2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرني 

ن409182 4ماجستير2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرديارى برهان حسير

5ماجستير2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجميل محمد رسول81552

وان محمدرشيد505807 6دبلوم عالي2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرتوانا نوشير

7بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفرياد محمد اورحيم232896

ن232847 8بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربيالل محمد حسير

ن محمود409193 9بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجومان حسير

10بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسةرجل لطيف حسن409231

11بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهاوكار جالل احمد81458

12بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرريبوار عبيد احمد221430

ن409316 13بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسالم محمد محمدامير

14بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكردلشاد محمد مصطفن364346

15بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشور حسن صالح232836

16بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرايوب حسن مجيد409263

17بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهوشيار احمد فتحاهلل505858

18بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكردياري توفيق عبدهللا78715

19بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركوران عبدهللا قادر89955

20بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرناصح محمد احمد233203

وان محمد احمد233378 21بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنوشير

د محمد عزيز409127 22بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرني 

23بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمريوان حمةصالح علي505864

24بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراميد محمدصالح محمد232647



25بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسامه علي نورمحمد409288

 علي اورحمان232680
ن 26بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربهير

27بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنجم الدين عبدهللا محمد505854

28بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربة همةن قادر احمد233232

ن505888 29بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسةركان كمال محمدامير

30بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراياد مصطفن عبدالرحمن81469

31بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيمة ت عبدهللا محمد231700

32بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسةردةشت عبدهللا كاكةبرا409300

33بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراديب علي قادر505875

34بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجوامير حمةعل احمد409309

35بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركاظم احمد يوسف79048

36بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسامان توفيق عبدهللا505861

37بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشجل علي حمةسعيد363137

38بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربيستون كريم علي233293

ن233153 39بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزانيار عبدالرحمن امير

40بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمالك كمال حمةصالح409293

41بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررمضان نةريمان محمد409209

42بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرراستيار محمود علي409013

43بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد حمة صالح سليمان409227

44بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشاخةوان صالح عبدالقادر364138

45بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركاروان غريب داود382817

46بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهردي محمد علي505860

47بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنةبةرد محمد عزيز409256

48بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمزهر عبدالقادر محمد364095

ن90194 49بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاسو محمد امير

50بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسالم عل احمد221443

51بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسوران جبار عزيم233259

ن صباح حمةكريم90317 52بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرريبير

53بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزياد ابوبكر اورحمان409304

ان رؤوف احمد408959 54بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمير

ن محمود409218 55بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررمضان حسير

يف سعيد409246 زاد شر 56بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشير

ن عبدالقادر409261 57بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنزار حسير

58بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشاالو علي سليمان382721

59بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررزكار محمد علي233065

60بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربهاءالدين محمد عبدهللا505900

61بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسامان احمد قادر409322

62بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفرهاد عبدالقادر محمد89942

63بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراياد محمد عزيز409080

64بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاسو فائق عبدالمحمد409274

65بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربختيار صديق غريب409215

66بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركاروان محسن كريم409287

67دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعبدهللا عمر رحمان89179

68دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفريا احمد محمد409233

69دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفرياد محمود محمد89842

70دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفالح فتاح احمد233287

71دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيمن احمد محمد382697

ن409237 72دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربريار غريب حسير

73دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربرهم نوزاد احمد409189

74دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرباور مهدي محمد409318

75دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد عبدالعزيز حمه409191

76دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرنزاد محمد محمود409313



77دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد جميل جبار363106

78دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاراس عبدالقادر فرج364712

79دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكردياري احمد قادر232917

80دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئةزي مصطفن قادر505380

81دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربالل برزان علي233049

يف عبدالرحيم232989 82دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهاوري شر

ون خالد حسن229609 83دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربير

84دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمةريوان احمد مصطفن409202

85دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربةريز محمد عبدالرحمن89162

ن محمد78719 86دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهاوكار حسير

87دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركرميان عبدهللا محمدعلي81555

88دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرماليك صابر محمد229161

89دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركومار عمر صالح505894

90دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرامانج عل عبدالمحمد382707

91دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد ابوبكر احمد409198

92دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيوا عبدهللا عزيز505810

ن79037 93دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسو اسماعيل حمةامير

ن505813 94دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد اسكندر امير

95دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفالح لطيف محمد363842

96دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربةريز رضا صالح81545

97دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكريادكار مصطفن محمد505809

98دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربالل عبدهللا احمد408953

99دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررزكار نارص عبدهللا229200

100دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزيا حسن محمدرشيد232592

101دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزيوار علي عبدالمحمد232821

102دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسامان محمود قادر505892

103دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسالم محمد رحمن233134

104إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهيمن عبدهللا محمد409072

105إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررزكار فتاح عزيز505867

106إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرارشاد عبدالرحيم عبدهللا81509

107إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد ناصح روستم231785

108إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرراميار عثمان عبدالرحمن221439

109إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزياد علي عزيز232779

110إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد بهرام عزيز408973

ن231371 111إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزيد عبدالرحمن امير

112إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئاكار فتاح احمد221429

113إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكررةوا صالح قادر231491

114إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمالك برهان توفيق221448

115إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربرزان طاهر كريم221456

116إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد احمد مجيد232702

ن احمد409150 117إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركشاو حسير

118إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراحمد شدار احمد221421

119إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرملكو عزيز فرهود505362

120إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشدشت عباس محمد408965

121إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمحمد عدنان صالح232937

122إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكردانيار محمد حسن221460

123إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشكار والي قادر232626

124إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهدايت عبدهللا محمد231476

125إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركاميار انور حمةكريم221428

126إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسةرهةنك دارا مجيد232867

127إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرتوانا عمر احمد505850

128إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزوان لطيف محمد363945



ن409162 129إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعلي احمد حسير

130إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرماردين عبدهللا عزيز364458

ان عثمان علي232747 131إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمير

يف عبدالرحيم89334 132إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرعماد شر

133إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرصباح فتاح احمد382797

ن مجيد محمود232954 134إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسةفير

135إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرجهروز شحد محمد232368

 علي233071
ن 136إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرراويز ياسير

137إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرئوميد محمد رحمن363784

138إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمهدى هادى احمد409200

ان عبدهللا علي221438 139إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمير

140إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكروليد حامد محمود232774

141إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربريار محسن عبدالرحيم229128

ن89303 142إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراراس اسماعيل حمةامير

143إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربيوند حسن محمدرشيد229628

144إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشدار ابوبكر احمد232756

145إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرشكار عمر عبدهللا221451

146إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرهاوكار اسماعيل محمد231835

147إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراركان فرج فتاح233161

148إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكركوالن عبدهللا علي364597

ن89866 149إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرارى اسماعيل حمةامير

ن81495 150إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكراسامة اسكندر امير

151إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربيستون عزيز كاكةعل233169

ن233178 ن حمةامير 152إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرزينو ياسير

153إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكربيين صديق محمد231422

154إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرسوران قادر احمد221455

155إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرمالك رضا صالح221462

156إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرفرمان محمود محمد221431

157دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةذكرلقمان عبدالرحيم اورحمان81560

1بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهدى حمةصالح عزيز221425

2بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىباخان مجيد عبدالقادر81527

3بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىاوات صابر محمد90106

4بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريزين صباح حمةكريم232424

5بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمزدة حمةصالح عزيز229487

ة احمد يوسف221433 6بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسمير

7بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوردستان عبدهللا محمد79247

ن عبدالعزيز حمة409248 8بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهير

ن روستم90153 9بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبيمان ياسير

هةوار علي عبدهللا409173
10بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

11بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخالت محمود عبدالرحيم79215

12بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيدا لطيف محمد233058

13بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىاسيا حسن محمدرشيد505381

نةمام عثمان علي79082
14بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن محمد232905 15بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبناز امير

16بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوردة ئازاد احمد89055

بةيمان قادر علي364148
17بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

18بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوثر الئق نوري233008

19بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادية عبدهللا علي409099

20بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمزدة احمد عبدالرحمن232407

21بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهوار عل قادر230394

ن محمد232503 22بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنياز امير

ن احمد232563 23بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهوار حمةامير



24بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيماء توفيق محمد409251

ن مصطفن409305 25بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكنار حمه امير

26بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيالن قادر احمد233372

27بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروزان صديق مجيد81528

28بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبهار سليمان فتاح409299

29بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجنار قادر احمد232911

30بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبيام ناصح محمود233185

31بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفرميسك انور حمةكريم505877

32دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىرابيعة عبدالقادر سعيد229323

33دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهما محمدصالح محمد232580

34دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنهاد خالد اورحيم231805

35دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبخشان محمود محمد232554

36دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتوران عظم توفيق364381

37دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجرو مجيد عزيز89105

38دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىحميدة محمدصالح محمد221466

39دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىناهدة توفيق عبدهللا409095

40دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىلةري عمر حمة79261

41دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيفاء توفيق عبدهللا79151

42دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزيان محمد محمود81482

43دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروناك سليمان احمد232663

44دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادان حسن كريم409131

45دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفريدة يوسف اورحمان78867

46دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجنور لطيف محمد89475

ن مصطفن232414 47دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىارزو حمه امير

48دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىحسيبة روؤف عبدالرحمن232948

ن233114 49دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئةلوةن عبدهللا حسير

50دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشوة عمر محمد233107

روشنا عمر علي233083
51دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

52دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىعزار عمر رحمان233173

53دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبناز حمه صالح سليمان505811

54إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىناراو صالح سلمان231976

اواز علي محي الدين231242
55إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

1بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتافكة حسن عل233302

2بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدرخشان احمد حمة409041

3بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمهربان عثمان حسن409280

4بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاسودة محمد عبدالرحيم231907

5بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتةرزة محمد حمةصالح363550

ن محمود409217 6بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجاوان حسير

7بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىثناء محمد احمد89853

8بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيدا روستم رحمان78942

9بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىساكار عبدهللا يوسف409308

10بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهدية توفيق محمد231884

ن محمود409216 11بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسعاد حسير

12بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادان لقمان عبدالرحمن233383

ن363052 سوزان علي حسير
13بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

14بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمريم فتاح احمد231222

ن محمود89241 15بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروزان حسير

16بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجيا احمد فتاح232384

و مصطفن سليم78984 17بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهير

18بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادان احمد محمد409232

19بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبرور محمد خالد232841

20بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشنو لطيف محمد363882



21بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتابان حسن عل233298

22بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيالن فتاح مصطفن81519

ن عبدهللا عزيز409317 23بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنرمير

24بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخالت كمال عل232585

25بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخالت احمد عبدالرحمن505857

روزكار عمر علي232857
26بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

27بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىارزو قادر احمد221424

28بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىحوا حسن صالح231103

29بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسيوة احمد محمد505916

30بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىميادة عل عزيز409004

31بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروشنا محمد توفيق232794

32بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكيوان احمد محمدغريب232530

33بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاال مهدي محمد409026

34بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفينك احمد محمد409236

اديبة علي عبدهللا409174
35بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

36بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبهرة بهجت محمد231363

37بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبهار اسماعيل عل409253

38بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبة سوز جميل جبار364470

39بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنيان ابراهيم عبدالقادر505841

40بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشوة عبدهللا قادر409238

ه محمود محمد364515 41بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسمير

42بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهةاللة محمد عزيز232800

43بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنزيرة صالح سعيد89605

ي ستار نوري363855
44بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدةشين

45بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشوشت عبدهللا محمد233367

46بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادان حمةعزيز رحيم505895

47بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئةلةست علي نور محمد505897

ن حسن نجمالدين233225 48بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهير

 علي81442
ن ين امير 49بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشير

50بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيالن احمد محمد382703

51بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهال رشيد محمد233342

52بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمةنسا حميد صالح78780

53بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىاال احمد عزيز382774

ئاال حمةعلي احمد409286
54بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

55بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىيرسى علي محمد363005

56بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكولزار عبدهللا احمد409277

57بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسازكار محمدصالح محمد232652

58بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسارا حامد احمد232886

59بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروشنا خالد محمد89148

كولبند علي حمةسعيد233197
60بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

61بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديرين محيالدين محمد409279

62بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبهرة لطيف سليمان409212

بةرزين علي اورحمان231862
63بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

64بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا علي505910

ن محمد232808 ة امير 65بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىلير

66بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخالت قادر عبدالرحمن90293

ن233089 ريزان علي امير
67بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

68بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتافكة نامق عبدهللا81498

69بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسناريا قادر حمةصالح364736

ان رؤوف عل409314 70بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسير

71بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىارزو كريم محمد409180

72بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشونم عزت قادر382715



73بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدريا الئق نوري233035

ن232815 74بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهال عبدهللا امير

75بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةروانة محمد قادر505806

شيدا كريم علي232966
76بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن409273 77بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىداستان صديق حسير

78بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبهار عبدهللا احمد409007

ن409178 ن برهان حسير 79بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهير

80بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبريخان عبدهللا احمد233103

81بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسيفان محمد حسن221447

82بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبيام عبدهللا عزيز90266

83بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيفا خالد محمد364562

84بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهاللة محمود محمد233238

85بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخيال يوسف محمد89191

86بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسعاد محمود محمد78773

87بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشنكة عثمان عبدالرحمن232388

88بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهدايت محمد عبدهللا409284

89بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتابان جزا عبدالرحمن233222

ن محمد382727 90بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىرويدا امير

91بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهاوزين كريم عبدالرحمن505844

شهالء علي محمد221452
92بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

93بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدرون رؤوف رحيم232357

94بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوثر قادر احمد233075

95بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكلثوم عبدالعزيز حمة409247

ن81461 96بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجوانة عبدهللا حسير

ن409184 97بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيفاء برهان حسير

حنان عبدالقادر علي408921
98بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

99بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريواس عزيز عل78690

 علي محمد78962
ن 100بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزيان امير

101بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبنان روستم حسن408915

102بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزينب محمد عزم90215

ن احمد81444 103بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمرزية حسير

ن409223 104بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسعاد عبدهللا امير

105بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجنور ابراهيم فتاح232863

106بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريزين جزا عبدالرحمن233215

107بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكواللة عثمان محمد232826

108بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىناسكة حمةصالح قادر89559

ي بارام محمود221453
109بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاشيى

110بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسعاد حامد احمد232873

ن محمد81536 111بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةناز ياسير

112بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجرو محي الدين محمد81515

ن505889 113بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريناس كمال محمدامير

114بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنورا محمد احمد233208

و باهر محمد505885 115بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهير

116بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكويستان ئازاد احمد89643

117بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفريا انور عوبيدهللا408987

118بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىليال حمةسعيد محمود409204

سازكار عمر علي232516
119بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن عزةم408940 120بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشلير حسير

121بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىناراو رحيم عزةم89259

122بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىماريا عل عزيز505879

123بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسابات احمد محمد408992

124بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىترزة كريم رحيم409240



ن محمد382732 125بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاسيا امير

ن233085 سنور علي امير
126دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

127دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروزان لطيف محمد363802

128دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكزال صالح سعيد81453

ن78934 129دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهدى اسماعيل حمةامير

فينك علي اورحمان231844
130دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن362797 131دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهال عبدهللا حسير

132دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخةالت عزيز محمد233249

133دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسةيران عل احمد89070

134دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسنور محمود قادر233319

135دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتالر مصطفن محمد409268

136دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةرى عبدهللا محمد231827

137دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسوما هيوا قادر231195

138دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسحر محمد حمةصالح233237

ن محمود505904 139دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسازكار حسير

ن انور حمةكريم89415 140دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئةفير

شيما علي محمد233324
141دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

142دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىايمان كريم قادر409295

143دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريزين محمد حمةصالح363583

ن364416 خديجة علي حسير
144دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن382711 145دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةسوز نريمان حسير

146دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىتافان عبدالرحمان حمصالح81502

ى علي محمد409172
147دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبرسر

ن احمد81447 148دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفائزة حسير

149دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشنكة نريمان كريم505917

150دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريان احمد مصطفن78975

151دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىوردة خالد اورحيم409177

ن409312 152دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفاطمة احمد حسير

153دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاوارة فريد حمةرشيد89348

154دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفريشتة كريم عبدالقادر505796

155دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكواللة حسن حمةصالح409067

وي جالل حمةرشيد232997 156دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشين

157دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسمية عل قادر409292

بسوز عطا علي233349
158دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

159دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكةنار محمود محمد505866

يفان اسكندر عزيز409272 160دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبير

161دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةيام مصطفن محمد409245

162دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكواللة محمود رسول90230

بةناز عطا علي409187
163دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن احمد233244 هةرمي امير
164دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

165دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادان احمد محمد7666

166دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيالن محمود محمد232521

ن محمد89381 167دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفرح حسير

168دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبيام لطيف سليمان409213

169دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهةنار احمد عبدهللا409294

170دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجرو قادر محمد382680

ن خالد محمد221440 171دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهير

ن جالل حسن408933 172دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشةهير

173دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفينك طارق محمد232537

174دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىايمان حبيب عبدالرحيم81538

ن رحيم عزم90501 175دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىافير

176دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىخيال اسماعيل عبدالمحمد232960



177دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروميسة مصطفن قادر409225

178دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديدار لطيف محمد364552

179دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىالوين حميد غريب505798

180دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيما كمال حمةصالح505899

181دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىصحر محمد احمد232687

يفان هادي فتاح409057 182دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبير

ن232770 ن كمال محمدامير 183دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئةفير

184دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىعائشة فتاح محمد409311

185دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزريان ئازاد احمد89654

شوخان محمد علي363634
186دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن232982 187دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىاوات عزيز حسير

188دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفرياز حمةصالح سليمان409229

189دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشوة عبدالقادر احمد409320

190دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسارا محمد احمد232788

191دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمزدة توفيق عبدهللا408999

192دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسبيدة عزيز حمةصالح78992

193دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروناك صالح محمد409255

194دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمزدة عثمان محمدرشيد363607

195دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوثر مصطفن قادر409226

196دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىنيشتيمان محمد احمد233192

جرو محمد علي363898
197دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

198دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروبار محمد قادر232630

از عبيد احمد79007 199دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشير

200دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزريان مجيد يوسف233142

201دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبهار قادر احمد233339

202دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكواللة محمد عزيز505909

203دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىالون احمد عبدالكريم382737

وان محمدرشيد233254 204دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدلنيا نوشير

ن382692 205دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروناك كريم امير

206دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةهار حسن داود409222

207دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزريان احمد محمد409265

208دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديمن محمود احمد409296

209دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشبول محمود محمد89285

210دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديرين صابر صالح409224

211دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريناس حمةعزيز عبدهللا505902

ن382686 212دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىاهدية كريم امير

ن408984 ن عبدهللا حسير 213إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهير

214إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىايفان كريم قادر409144

215إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىاسيا رحيم محمد232619

216إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروزان صالح قادر221432

217إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىداليا سعيد عزيز364124

218إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشادان فتاح مصطفن79137

نيان زايد علي409156
219إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

220إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزيرو صديق محمد362941

221إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسوزيار صالح محمد408946

222إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىايمان محي الدين فتاح363663

ن409155 223إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوردة جالل حمةامير

ن عزيز221423 224إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىميوان محمدامير

ريزان اعظم علي505871
225إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

226إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفاطمة عزيز احمد229556

227إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدافان محمد محمود232013

228إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدةريا محمد نامق233355



229إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيماء عبدالقادر محمد364396

230إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجيلةر كامران احمد232934

231إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةهرة انور حمةكريم221445

232إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروزين رؤوف رحيم232599

233إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىماريا انور محمد232056

ن409163 234إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيين غريب حسير

235إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزينو عمر عبدهللا409161

ان شكوت احمد505896 236إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهير

شيفا علي فتاح232944
237إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

238إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجرو عثمان عبدالرحمن232398

239إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريان مجيد عبدالقادر221442

240إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديدةن عزيز حمةصالح229114

ي505803
241إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيين رشيد محمدتفى

از احمد رحمن409160 242إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشير

243إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاسيا محمود قادر409165

244إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىمزدة احمد محمد79190

ن كامل مصطفن221441 245إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكشبير

246إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجاوان مجيد صالح221444

247إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهونيا عبدالرزاق فتاح221437

ن صابر محمد221446 248إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكة شبير

شيماء كريم علي233228
249إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ن محمود89217 ن حسير 250إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكةشبير

251إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديدةن حسن نجم الدين229191

ن221422 252إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبةيان احمد حسير

253إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشانو وهاب جهانكير408908

254إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشينة محمد حسن232739

255إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشنيار احمد مجيد232542

ن عبدالرحمان عبدهللا409166 256إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكةشبير

257إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىساكار عمر محمد231955

258إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكوالن عبدهللا محمد408928

ن231721 259إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهدية عادل امير

260إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىهونيا نامق عبدهللا231714

261إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىباخان كامل حسن233331

نبات كمال علي232922
262إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

263إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيالن حمة حمةرشيد229478

ي505805
264إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجيلةر رشيد محمدتفى

ي ناصح محمود221434
265إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدةشين

266إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشاناز احمد قادر221427

ن اسماعيل محمد221463 267إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكةشبير

268إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىئاسية فاروق احمد409019

ن409107 269إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىسارا كمال حسير

ن232977 270إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىروزين ناصح حسير

271إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىيرسى فائق مصطفن89575

272إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىريان لقمان عبدالرحمن224203

273إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىماريا حمةصالح قادر231925

شنيار كريم علي233336
274إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

ه عرفان علي233150 لير
275إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

سناء علي سليمان231936
276إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

نيكا محمد علي221450
277إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

مروة فريق علي364103
278إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

 عمر علي505819
279إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشيين

280إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزيان عمر محمد231999



كوثر خالد علي364159
281إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

282إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىجاوان ستار نوري232908

ى عبدالرحيم عبدهللا232669 283إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىبرسر

284إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىديرين احمد فتاح233188

ن مصطفن409036 285إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىفينك حمةامير

286إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكولباخ غريب داود221436

287إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىزريان لطيف سليمان505848

ن وهاب جهانكير409167 288إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشهير

289إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىكلستان عمر صالح505793

290إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشاديار عثمان عبدالرحمن221435

291إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىدنيا جمال احمد409101

292إعدادية2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىازين انور حمةكريم233130

293بكالوريوس2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيىشنو عبدهللا حمةصالح232765

امنة حسن علي382718
294دبلوم2- حلبجة الجديدة 32273السليمانيةأنيى

1ماجستير2- دربندخان 52274السليمانيةذكركامران كريم حمةصالح407814

2ماجستير2- دربندخان 52274السليمانيةذكرقوربان محمود عبدهللا411930

3بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعلي حسن عبدهللا407806

4بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرازاد محمود فرج347958

5بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعلي احمد رحمان407572

6بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد احمد رحمان407743

7بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزاهر عبدهللا عزيز407688

8بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعثمان رحيم عبدهللا411843

ن348542 وان حسن محمدامير 9بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسير

10بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسامان كريم حمةصالح152037

11بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزاهد احمد رحمان407551

ي عبدالرحمان152315 12بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريبوار احمد حاج 

ي محمد67372 13بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريبوار احمد حاج 

ن عبدالكريم411884 14بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركاروان حسير

15بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركريم علي محمد461211

16بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرنوري فرج محمود407726

17بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديار عثمان محي الدين411950

ن411789 يف محمدامير 18بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد شر

ن كاكةاحمد411824 19بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعثمان حسير

20بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمريوان محمدصالح محمد407622

21بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرجالل محمدنجم كريم411944

22بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكررفيق مجيد عبدالكريم349424

وان عبدالقادر احمد461519 23بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسير

ي محمد67260 24بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشمال احمد حاج 

25بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراقبال محمد احمد461462

26بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريبوار اسماعيل رحمان518508

وان محمد فتاح411817 27بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسير

28بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكروريا احمد عزيز411819

29بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرباوان حمةصالح عل411764

30بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرارام محمد رؤوف461746

وان محمد عبدمحمد411906 31بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرنوشير

32بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمريوان قادر ولي67201

33بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراركان عل محمد518556

34بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركاروان محمد عبدهللا407775

35بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكريوسف عباس علي407765

36بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسامان عبدالكريم محمد407587

37بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكربريار محمد احمد348033

38بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرجوتيار كريم صالح407796



39بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسامان فتاح احمد407629

40بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعطا محمد محمدسعيد407690

ن348501 41بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكربشتيوان ابراهيم امير

42بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراكو حميد مالقادر347812

43بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشورش قادر محمدفرج348270

44بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهادي مجيد عبدالكريم349692

ن حمةصالح411865 45بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراسو حسير

ن كاكه احمد348233 46بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرانور حسير

ن حسن407793 47بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسوران حسير

48بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعثمان محمدصالح فرج152396

49بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرامير قادر احمد518710

50بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمريوان محمود محمد152216

51بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشدار قادر احمد407575

52بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركريم فرج محمود407812

53بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريبوار كريم عزيز67212

 عزيز544543
ن
ن صوق 54بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهاوار حسير

55بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهيمن قادر ول407797

56بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرصديق حميد عبدالرحمن411958

ي محمد152172 57بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرنامدار محمدعلي حاج 

58بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشاخوان رحمان غفور152076

59دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكركامران كريم عزيز412005

60دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديار نوزاد عبدالقادر152107

61دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعلي احمد فتاح348340

62دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرخليل محمد عزيز67302

63دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكربريار كريم حمةصالح152029

64دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكردلشاد محمد قادر411977

65دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد فتاح احمد152341

66دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرارام عبدالكريم محمد151996

67دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرفرحان عزيز رشيد407637

68دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكركامران صالح قادر152280

ن152423 69دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرصباح حسن محمدامير

ي407601
ن
وان عبدالقادر صوق 70دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسير

ي عبدالرحمن518561 71دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرانور عبدهللا حاج 

72دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعثمان ابراهيم محمد411658

73دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكربيشتيوان صالح قادر67319

ي67182 ن صي  74دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرقيض حسير

75دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرغازي محمد احمد407585

76دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرستار حسن احمد151934

77دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسعيد محمود فرج348203

78دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكراياد كريم عبدالقادر407808

ن حسن411972 79دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعل حسير

ي412001  صي 
80دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكركريم مصطفن

81دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكركوران صالح فتاح67234

ن كاكة348434 82دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرحيدر حسير

83دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريبوار عبدالحميد مصطفن407752

ن محمود407782 84دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكراكرم حسير

85دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكررحيم فرج محمود411862

86دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسامان رحيم عبدهللا411846

87دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكراكو عبدالكريم محمد151810

88دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعلي جبار قادر518493

89دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديار ابوبكر احمد407632

ن محمد348595 90دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكراسو حمةامير



91دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمريوان صالح قادر152257

92دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكركاروان محمود عبدالكريم348605

93دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرارام نوزاد عبدهللا411875

94دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشخيل ابراهيم احمد411981

95إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهونر ابوبكر احمد152849

1بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرلقمان عبدهللا عزيز152092

2بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهيوا قادر ول407620

ن407801 3بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسالم احمد حسير

4بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرحمزة علي احمد407565

5بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمروان عبدهللا حمةرشيد461659

6بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزانا محمد محمد289419

7بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركاروان احمد مجيد407618

8بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهوشيار حسن مجيد347825

9بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراراز صالح صوفىعزيز407654

ن407582 ن جالل حسير 10بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسفير

ي408089  صي 
11بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريكان مصطفن

12بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسةيوان قادر محمدفرج407711

13بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكررزكار رمضان علي348392

14بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكربالل احمد حسن407681

15بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراري رشيد حمة407944

ن348278 ن حمةامير 16بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرازاد حسير

17بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهردي احمد عبدهللا407569

ن544553 18بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرفرهاد حميد حسير

19بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرباران عل محمود407558

20بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكربيوار عبدهللا قادر518496

21بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد احمد حاج  محمد407589

22بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد احمد544599

23بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعثمان ابوبكر عل348407

24بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراراس عبدالكريم محمد152211

25بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراحمد حسن احمد407740

26بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكردلشاد عبدالكريم عيىس348329

27بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراالن كريم حمةصالح152022

28بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشوت عبدالقادر عارف518500

29بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهاوري عمر علي544557

30بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركارزان اسماعيل احمد121668

31بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهاوار احمد كريم411827

32بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعماد كريم عبدالقادر407673

33بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمهدي مجيد عبدالكريم407677

ن بارام407598 34بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشكار حسير

35بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعمر حسن رشيد407697

36بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديوان محمد عبدهللا408190

37بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن محمد461425

ن407624 38بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسيامند احمد حسير

39بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكربه رهه م اسماعيل رحمان461464

40بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهلكوت حسن عبدالقادر347971

41بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد ابوبكر عل348045

42بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريباز صباح حسن152157

43بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرباوان محمد حاج  عبدالرحمان461624

44بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكريونس قادر محمد411891

45بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمهدي هادي محمود461609

زا366165 46بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزانا محمد مير

47بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسالم رحيم محمد461282



48بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرجومان فالح فتاح461542

49بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهونةر عمر محمد407636

ن حسن عبدهللا518613 50بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكررامير

51بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرريبوار محمد احمد407628

52بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكركارزان علي عبدالرحمن518621

53بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشاخوان قادر خليفةفرج461528

54بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكروةرزير محمد عبدالمجيد407733

55بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد احمد عبدالقادر407652

56بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديار احمد محمد461455

ن518523 57بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرساالر محمد حسير

58بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكربشدر عثمان محمد152410

ي518506
ن
ن عبدالقادر صوق 59بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسفير

60بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرحمزة عمر علي348219

61بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكراحمد هالل غفار408099

62بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد جبار عبدالكريم518518

63بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمهدي هادى محمود151713

 عزيز518558
ن
ن صوق 64بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشيخان حسير

65بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرجيا فالح فتاح461505

ي عبدالرحمان461553 66بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرئازةر احمد حاج 

67بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعلي محمد احمد407631

يف411784 68دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرجاالك محمد شر

69دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشخيل حسن عبدهللا135185

ن518566 70دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكريادكار محمود محمدامير

71دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهاوبش كريم حسن407577

72دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرابراهيم محمدصالح محمد407731

73دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكربريار عثمان احمد348482

74دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديوان سالم سليمان348292

75دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكررياض محمد احمد407704

76دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديرين فرج محمود461720

77دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكربرزان عثمان حمة348104

78دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرصباح محمد احمد411911

79دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعبدهللا احمد صالح348189

80دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمريوان عبدهللا محمد407780

ن348110 81دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهاشم محمود حمةامير

82دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعمر عبدهللا كريم347835

زا289667 83دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشوت محمد مير

ان عبدالكريم عبالرحمان407783 ن 84دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرلير

85دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكراركان كاكةبرا زوراب348380

86دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعمر عثمان محمد151804

87دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكريوسف علي معروف407650

88دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكررةوا عل احمد348535

89دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد عزيز روستم407802

90دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشياس عبدالقادر عارف121634

91دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد هادي محمود461631

92دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسيوان علي عبدالقادر152016

93دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشدار عبدالقادر احمد461568

94دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعلوان قادر خليفه461491

95دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكردلير ابراهيم عل152244

96دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرجليل ابراهيم عل152235

ن بارام407614 97دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرديار حسير

98دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكربالل حسن عبدالكريم407795

99دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسناء برزان حمةنجيب408170



ن347900 100دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةذكردارا عمر حسير

101إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزانا محمدنجم كريم518543

102إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكربالل عبدالرحمن سيداحمد408139

103إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرارام نجم زوراب351763

104إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرهاوبش صديق كريم518549

105إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسامان عبدهللا محمد411530

106إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزيار صباح حسن152123

107إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكردانةر محمد حمةرشيد351960

108إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعثمان قادر محمدفرج408151

109إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزانيار عمر عبدهللا408189

110إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرنشوان اسماعيل احمد544605

111إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرزانا عثمان محمد408066

112إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعل احمد عبدالقادر407785

113إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرشفان كاكةبرا زوراب348258

ن احمد544536 114إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكراكرم حسير

115إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد محمود روستم544691

116إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرحسن علي عبدهللا408165

يف348004 117إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرعمر حمة شر

118إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسنكةر عثمان محمد351125

119إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرسوران محمد عبدمحمد411536

120إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد ستار عزيز407933

121إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةذكرمحمد عبدل مجيد121616

1بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىافيستا محمود عبدهللا461702

ن407757 2بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسارا حسن حسير

3بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزيان احمد عبدالقادر152134

4بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسوريا فرج محمود407810

5بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكوشان قادر خليفه فرج407789

6بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىروبار نوري حسن152101

7بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزيان عثمان نضهللا67340

8بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزينو سعيد محمود411872

9بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهال كريم محمد407563

10بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسارى محمود محمد407593

11بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكالويز احمد قادر411900

12بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهاللة محمد حاج  عبدالرحمان152455

ي عبدالرحمن407612 13بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاواز احمد حاج 

14بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسمية محمد احمد152009

15دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنرسين مجيد محمدكريم461728

16دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبرشنك محمود محمد461438

17دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخيال احمد حاج  محمد407772

18دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبناز احمد حاج  عبدالرحمان152199

حياة علي صالح461706
19دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

ي411995 20دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىتارا صابر صي 

ي152439 21دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكواللة محمد حاج 

22دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفينك نوزاد عبدهللا151853

23دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخيابان محمد احمد411916

24دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىارزو محمد حسامالدين411985

25دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجوان محمد عبدالقادر67244

و محمود محمد151678 26دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهير

27دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىرووبار احمد محمد518478

28دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىماريا احمد عزيز411938

ي67361 29دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشوة محمد صي 

30دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبرزين عبدالقادر احمد152351



31دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئارةزو محمود صالح461573

32دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفاطمة كريم عزيز411961

33دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنشميل احمد صالح411794

ن عبدالكريم67381 34دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهوار حسير

35دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسوزان مجيد صالح348515

36دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىساكار عبدهللا عبدالقادر407580

وزدان احمد علي461585
37دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

38دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاال عبد الكريم فرج544592

39إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبيان قادر خليفه407787

40إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشياس محمد عبدهللا407716

1دبلوم عالي2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىميديا ابراهيم عبدالقادر518609

2بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدنيا كاوة عبدهللا151989

3بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنامو حميد صالح348447

4بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزريان احمد حاج  محمد407647

5بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخوسر كمال كريم67156

ن152329 6بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشدشت محمود حمةامير

7بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبروين عبدهللا محمد152869

ن408077 8بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىارزو جالل حسير

9بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشلير فالح فتاح461499

10بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخةندة امير قادر461711

اسيا محمد علي407675
11بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

12بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىديدن محمد محمود347914

سمية علي محمود351514
13بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

14بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزريان محمد عبدل518715

15بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهال حمةكريم حمةعل461664

16بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاديبة محمد كريم411837

17بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخندة اسعد محمد518510

18بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخندة مجيد صالح348069

و عزيز غفور461560 19بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهير

ي عزيز407767
ن
20بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزينو صالح صوق

21بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشوخان برزان عبدالرحمن152374

ن407642 22بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجوانة جالل حسير

23بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهاللة كريم عزيز151924

24بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسنور عبدالقادر عارف152190

25بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىالوالو قادر مصطفن407596

26بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىروزان بهاءالدين محمد350801

27بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئاسودة كريم روستم348016

28بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىتريفة عمر محمد407656

ن جزاء حمة408061 29بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسنكير

ن518529 30بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىرازاو محمد حسير

31بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشيين عمر رحمان518568

32بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخةالت محمدصالح محمد407661

بنان علي احمد407615
33بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

34بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنيان فريق فائق407671

35بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهاوزين ابراهيم عبدالرحمن461441

36بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزيان حيدر فرج151956

37بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبناز عل محمود407649

38بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىايران محمد احمد407804

39بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىايالخ محمد احمد518515

40بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنزيرة احمد رحمان407799

كزان علي عبدالقادر411800
41بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

42بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدلنيا سعيد صالح408026



43بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجنور عبدالقادر عارف152144

ن411805 44بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفيان احمد حسير

45بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبةري محمود صالح152178

46بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهةاللة محمد احمد461451

47بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىداستان صالح غفور461551

48بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسورين صالح روبيتان407668

49بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىافان محمد محمود152167

سازكار محمدعلي فرج518498
50بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

51بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىباخان عل محمد407670

52بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشلير شتيف محمد518708

ة فائق حمة صالح407660 53بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسمير

ن411879 ئاال علي حسير
54بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

55بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجرو فالح فتاح461532

56بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشيماء عل محمود67138

57بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىساكار رحمان غفور351611

58بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكوالله كريم عزيز67286

ن جبار احمد411773 59بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئةفير

60بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىتافكة عمر كريم407666

61بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدلخوش محمود قادر461697

62بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكورده محمد كريم411829

63بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخيال عثمان عزيز152224

64بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئافان رشيد عبدالرحمن461474

65بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجنور محمد احمد461501

66بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىروشنا عل محمود407721

67بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشانو محمد احمد408070

68بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهندستان عبدل مجيد152068

ن347858 69بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاشنا كريم امير

بةيام علي احمد348460
70بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

71بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنرسين عبدهللا محمد411936

72بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكةزان اكي  محمد407798

73بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىريناس نجم الدين حميد407813

ن جمال جالل544562 مير 74بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشر

تريفة علي محمد407561
75بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

76بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنيكار احمد صالح411810

77بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدنيا خليل ابراهيم407680

نيكار علي عبدهللا407634
78بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

79دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهرو حمةصالح محمدخورشيد151981

80دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاال رشيد حمةصالح407746

81دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىارةزو احمد محمد461578

82دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىريناس محمد علي461590

ان صالح فتاح518468 83دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسير

84دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشاناز محمد عبدالمجيد407707

85دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجوانة شحد محمد152388

86دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىالوةن عبدالقادر احمد411928

87دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىتانيا عمر كريم518474

88دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسحر حمة محمد461618

ن544546 89دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنازدار محمود سمير

ن461644 90دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشنيار كريم محمدامير

ن رستم411851 91دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىريزان محمدامير

92دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهال احمد حاج  محمد407557

93دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنرسين ابراهيم محمد67272

94دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهاوزين حسن عبدالقادر411856



95دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدةرون محمدفرج عبدهللا152833

96دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسناء سعيد مالقادر407728

97دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخةيال محمود ابراهيم407997

98دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسازان برويز محمد151914

يف348026 99دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىازين عل شر

سارا عمر علي461264
100دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

ن518532 101دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكشاو محمد حسير

102دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكنار احمد حاج  محمد407678

ي احمد عزيز407761
103دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشيين

104دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىروبار صالح صوفىعزيز407663

ن407985 105دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدةريا ابراهيم حسير

106دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىريناس صباح حسن407648

شنيار ابراهيم علي407646
107دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

108دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبرستون حميد احمد411969

109دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىتازان احمد رحيم407954

110دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشنيار عبدهللا عبدالقادر152114

111دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهلة عزيز عبدالقادر411775

112دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسوزان حيدر فرج151967

113دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسةيران ابراهيم عل152046

114دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىساكار احمد عارف461693

ن461718 115دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهال محمود محمدامير

116دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخندة اسماعيل محمد408111

117دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدرخشان اسماعيل احمد411760

يف411814 118دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىجرو محمد شر

119دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسوالف صباح صالح348180

120دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىدةرون سعيد صالح407611

نيكار علي مراد407753
121دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

ن461733 122دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىايمان محمود حمةامير

123دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىخيال محمد احمد518512

124دبلوم2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاوات محمود صالح407684

125إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزريان عثمان ابراهيم407735

ين صالح حمةكريم407651 126إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشير

127إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفيان اسعد محمد407999

128إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشلير كامران محمود408164

129إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئاال محمد محمود461724

130إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسوزان هادى محمود151690

131إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشيالن جاسم حميد411665

132إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىميديا لطيف محمد348734

نيان علي احمد408145
133إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

134إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفينك عبدالرحمن محمد461236

135إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىتارا عمر كريم518604

136إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشاناز عل محمود461708

137إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئاشنا محمود صالح407693

يف348875 138إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشلير حسن شر

ن461651 139إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزيالن مسعود حمةامير

140إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىكويان احمد صالح461316

141إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىزينو صباح حسن151864

ن408130 142إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىنرسين احمد حسير

143إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىئاشنا محمد حسن411638

ن408168 سنوبر علي محمدامير
144إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

145إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىروبار ابوبكر احمد152081

146إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىماريا محمود حمةصالح411921



147إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشهرو محمدنجم كريم518534

148إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىبيام صالح فرج407685

149إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهونيا كاوة عبدهللا349118

150إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىهازة اكي  محمد407643

اشنا علي عبدهللا121659
151إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

152إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشووت حميد درويش عبداللة408183

ي صديق كريم518464
153إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىشيين

بانو علي احمد درويش411607
154إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيى

155إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىسازان كريم عزيز408123

ي حمةصالح علي407640
156بكالوريوس2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىاشيى

157إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىلبنان كيخرسو قادر518537

ن152819 158إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىصبيحة حسن محمدامير

159إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفاطمة محمد عبدالمحمد407921

160إعدادية2- دربندخان 52274السليمانيةأنيىفوزية رحيم محمد518597

زاد علي احمد408718 1ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكرشير

2ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكرعبدهللا حميد محمدصالح337851

3دبلوم عالي2- كالر 52275السليمانيةذكرشاالو عمر شكور177390

4بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسعيد محمد عبدالرزاق55294

5بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركامران اسماعيل عبدهللا337676

6بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحبيب منصور سعيد408955

7بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرصباح كريم سليمان175567

8بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشبست جالل محمدسالم55278

9بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حسن رشيد506577

10بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرساالر علي محمد545122

ن338302 11بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراوميد حسن حسير

12بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكررزكار احمد محمد220617

ن55362 13بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرطيب فرج سمير

ن56045 ش عمر حسير 14بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهير

15بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرخالد جليل صالح179622

16بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان حبيب سعيد56131

17بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعبدهللا فرج محمد56057

18بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرفاضل عباس عبدهللا56147

19بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهردي عزالدين ابراهيم55337

20بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراسو كريم سعيد408181

21بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرخليل محمود صالح176862

22بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكروريا خليل عزيز56124

ن407777 23بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشدشت محمد حسير

ن حسن56126 24بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان حسير

25بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركيالن محمد علي534965

ن حسن56176 26بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حسير

27بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمود صابر محمد56021

28بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجمال جبار مجيد55285

ن حسن177560 29بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردانا حسير

ن408604 30بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرزمناكو جمال محمدامير

31بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشهاب عبدالكريم علي545172

32بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي مدحت محمد506274

يف545464 33بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرقارمان احمد شر

34بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر عبدالرحمن احمد56149

35بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرنوزاد حبيب سعيد220614

36بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسالم محمود علي55342

ن جالل حميد55326 37بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحسير

38بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان حسن محمد55366



39بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركامران عبدالرحمن محمود120711

40بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكروريا حميد فتاح220710

41بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرارام رحيم احمد55268

ن حسن55240 42بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعدنان محمدامير

43بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركامةران احمد عزيز250360

44بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرديار محمد عزيز333936

45بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرغريب مول حمة56024

46بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرفراس انور محمد220781

47بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحسيب ستار اسماعيل408701

48بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرفرياد عزيز كريم545293

49بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرفاتح حسن عزيز55222

50بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشاخوان حسن محمد56094

كو خليل كريم55275 51بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشير

52بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمهدي صالح علي56153

53بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشدار كريم عبدالرحمان56080

 محمدنجم علي56213
ن 54بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبير

55بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعباس عبدالكريم محمد176989

56بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردلير حسن روستم55325

57بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعدنان عمر محمد545295

58بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد مدحت محمد506273

59بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركوجر عادل كريم337520

60بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا احمد محمد408735

 علي55189
ن 61بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراسماعيل حسير

ن احمد366120 62بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشتيب حسير

63بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركامل عبدهللا محمد175836

64بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمسعود رشيد محمدصالح175290

وان صالح محمد408911 65بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسير

ن غفور175938 66بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرساالر حسير

67بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعل عباس محمود545484

زا506402 68بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرغريب احمد مير

69بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجالل غريب حسن408640

70بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرنةبةز جهانكير رشيد408580

71بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشدار اكرام علي338141

72بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرطه علي رضا175494

73بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان عثمان محمود506426

74بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان كمال محمدغريب175118

75بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامي احمد شاةمراد337697

ن507731 ن سمير و امير 76بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهير

77بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان جمال درويش56118

78بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرصباح فيصل ساالر337883

79بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراركان حمةرشيد حمةفرج177535

80بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربختيار ابراهيم سليمان56215

ن56158 81بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشوان علي حسير

ن خضن55210 82بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبوار ياسير

83بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسوران صفر رستم337691

وان محمدعل عزم56116 84بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسير

85بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحكيم رحيم كريم337990

86بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسوران احمد عبدالكريم408922

87بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرخالد صالح خليفه175203

88بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوار نجاة علي506400

89بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعثمان عبدالقادر كاكة506329

90بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشالل عبدالكريم عل183388



ن صالح55263 91بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكروريا حسير

ن338068 92بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشاخوان علي حسير

ن كريم220493 93بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حسير

94بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاوه عبدالحميد عزام506268

95بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان عمر احمد408826

96بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركرميان حسن عبدالكريم172642

ن56207 وان رضا حسير 97بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسير

98بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراسو خليل كاكةاحمد334283

99بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشكوت صالح حسن56086

100بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشورش حسن صالح179769

101بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهونر عمر احمد408841

102بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردياري جهاد كريم56217

103بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر صالح شفيق408614

ن545156 104بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسوارة ساالر حسير

105بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرداود احمد كريم337472

106بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراريان علي رشيد220582

ن507742 ن سمير 107بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرروخوش امير

108بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهةردي ابراهيم مصطفن411964

109بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرارام خليل محمد408856

110بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشوت عمر علي338340

111بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمريوان امير جاسم545158

112بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربختيار محمد عبدالرحمن506522

113بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركارون عثمان محمد175748

114بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان محمد حمةرشيد220796

ش عمر عبدهللا176613 115بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهير

116بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوار محمدرؤوف عزيز506298

117بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجالل عبدهللا محمود176625

ن545258 118بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر علي حمةامير

119بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان محي الدين طهماز335567

زاد علي احمد506368 120بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشير

121بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرابوبكر اكرام احمد506297

122بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرئازاد نضالدين محمد337575

123بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبوار رحيم كريم175672

124بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا ولي عزيز220809

125بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرزانيار محمد عبدالرحمن174672

126بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهةردى محمود احمد408898

127بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهه لو رؤوف عبدالكريم220650

ن55218 128بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسواران عبدهللا امير

129بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد نجيب عزيز506452

130بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرلوقمان محمد كاكةاحمد55254

وان احمد محمود337604 131بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشير

وان جالل صالح349654 132بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسير

يف407655 133بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرنامق توفيق شر

134بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربشدار علي عزيز337861

135بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي عباس علي408582

136بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربرهان عبدالرحمن احمد335833

137بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرارام حسن محمد408848

138بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركارزان محمود محمد56172

139بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركوران كريم ويس506263

ن408621 140بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراراز صالح محمدامير

141بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد فيصل ساالر175236

142بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمريوان حسن حمةعل338225



 علي لطيف408861
ن 143بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرربير

144بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي شمس هللا فيض هللا545168

145بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حميد احمد173622

146بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيمن حسن رشيد408935

147بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركفاح احمد عبدهللا408125

148بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان محمود محمد408941

149بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعبدهللا محمود توفيق11909

150بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمهدي فتاح محمد175797

ن قادر545445 151بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا حسير

152بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبوار هاشم محمد506347

153بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراركان عدنان محمد408162

154بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان خليل ولي545174

ن545153 155بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشياس ساالر حسير

ن فرحان183444 156دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهاشم حسير

157دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي مجيد شهواز335348

158دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحسن محمود فرج175860

159دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي غفور خضن506290

160دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسالم محمدعلي كريم408623

161دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حسن عبدهللا220494

162دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحيدر جمال معروف177022

163دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمود حسن رحيم56109

164دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرخالد وليد محمد176033

ن عبدالمحمد55364 165دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحمه الو محمدامير

166دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعثمان محمد كريم56070

167دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهيمن نجم الدين مجيد56028

168دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراسو عثمان محمد173802

ن فرج175820 169دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعبدالرحمن امير

170دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرجبار محمد حسن220797

171دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرستار محمود عبدالرحمن220499

ن407730 172دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد قادر حسير

173دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد محمد عبدالقادر220496

174دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرنادر حمةصالح احمد56100

175دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشمال عمر علي56071

176دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشالل محمد عبدهللا55199

177دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرانور احمد قادر407826

ن عل محمد176579 178دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحسير

179دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشدار محمد قادر407870

180دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب محسن كريم173079

181دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمود مجيد احمد55207

182دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراركان هدايت توفيق508067

183دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركامران محمد مصطفن176941

184دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربرهان علي حميد175519

ن عبدالعزيز220760 185دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشدار حسير

186دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرصديق محمد سعيد506529

187دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان جالل حميد337967

188دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردلشاد محمود محمد56098

189دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهزار شكور محمد337492

ن55273 190دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردلير سعيد حمةامير

191دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردلير محمد عزيز333902

192دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرخالد خداداي مصطفن408593

193دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعرفان قادر محمدغفور176833

194دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراسماعيل حميد فتاح220703



195دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرجمعة محمد احمد55237

196دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عبدهللا عزيز177688

197دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرخليل علي مراد يارمراد173954

ن قادر407691 198دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرساالر حسير

199دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربرهان محمد كاكةاحمد172894

200دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشتيب سالم محمد506443

201دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحسن عبدالخالق حسن220804

202دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهيمن محمد حمد506385

203دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركمال جبار مجيد407831

204دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرازاد عبدهللا مصطفن338370

ن عبدهللا مصطفن545387 205دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحسير

206دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعاصي حسن حمةعلي55252

207دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربشتيوان عبدالكريم احمد250574

208دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعثمان ولي عزم408184

209دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراسو زاهر قادر56015

210دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرطه قادر احمد545176

211دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرزمناكو طاهر لطيف178921

212دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرصالح عبدالرحمان عبدالكريم334783

213دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرستار محمد عبدالرحمان506458

ن كريم176334 214دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد ياسير

215دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب حبيب نجم56005

216دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعباس عبدالعزيز كريم407899

ن محمد545170 217دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراركان ياسير

218دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحسن محمد احمد56052

219دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد حمه علي عبدالقادر506301

220دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرقانع ابراهيم عل176261

221دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوكار مكرم فتاح506291

222دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراسماعيل محمد عبدالكريم173193

223دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكررنجدر حسن احمد56144

224دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرلقمان محمود خليل508054

225دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربيشكوت محمد حمد178798

ن عبدهللا220605 226دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهلكوت حسير

227دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشورش قادر شاكر506455

228دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرقاسم حمد فارس56105

229دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرجبار صالح ولي174232

230دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهةريم رؤوف حمةرشيد506270

231دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراياد ابراهيم عزيز55361

232دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد جبار احمد177109

233دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردلشاد حسن عبدهللا220787

234دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهيمن مهدى احمد545147

235دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرلطيف فاتح لطيف56192

236دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرداروان قادر موس56047

237دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردانا فائق نامق220775

238دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عبدالقادر رشيد508423

239دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحسن عزيز علي174187

240دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرازاد جمعه محمود173567

241دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركارزان سيدمراد بابامراد179368

242دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان هللا مراد علي اكي 408585

243دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعباس حمةصالح عبدالمحمد178479

244دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربالل عزم عزيز18321

245دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربيون ابراهيم احمد56010

246دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرخليل روستم عبدالرحمن408890



247دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراوميد محمد كريم337628

248إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجليل محمود محمد506280

249إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشهنك أحمد عبدعلي56042

ان408260 250إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرصباح سعيد مير

ن عبدالكريم545202 251إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعماد حسير

252إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشوت صالح فرج173410

253إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجبار نريمان نقدالي56002

254إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد فؤاد محمد506262

255إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد احمد مجيد56039

256إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرزانيار مجيد حميد337618

257إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشدار ابراهيم احمد337601

ن56166 258إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرصبار ستار امير

1ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكرارام حسن عل56064

2ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكركورةك علي احمد176979

3ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا غفار عل338256

4ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكركوران عبدالرحمن كريم334876

5ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكرسينا محمد علي408929

6ماجستير2- كالر 52275السليمانيةذكركوسار عمر احمد337854

7بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمهدي مايرام عبدهللا337674

ن175426 8بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسكاال اسماعيل حسير

9بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركارزان عثمان محمد337629

10بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحسن محمد سليمان506518

11بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركامران محمد حمةرشيد408737

ن183412 12بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد شدار امير

13بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرخليل خورشيد مجيد338110

14بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربروا محمد منصور176909

15بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكررحمان حمةصالح قادر408878

16بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد فيصل ساالر337669

ن عزيز408901 17بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حسير

18بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردانا سعيد حميد338190

19بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر شبست محمد407856

20بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرارام خليل عزيز408746

21بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهادي عمر علي55214

22بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراراز احمد فالمرز175992

23بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراكو خرسو احمد506409

24بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرزمناكو كريم رستم334540

25بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا محمود علي506579

ن220594 26بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحبيب رضا حسير

27بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربشتيوان محمد علي506396

ن334118 28بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهتاو حسن حسير

29بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حبيب سعيد507748

30بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربريار هادي احمد545439

ن محمد408720 31بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرطه ياسير

32بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرتوانا محمد صالح178295

33بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجيمن علي محمد173230

34بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد فائق كاكةاحمد175441

35بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركيوان فريدون محمد507883

36بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرزمناكو حمةكريم حمةعلي408777

ن محمد120761 37بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبوار حسير

38بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عزيز كريم338174

ان صالح احمد506599 39بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسيى

40بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشدشت عثمان محمد56106



41بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركوران كريم فرج334506

42بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرباور ابراهيم كريم506449

43بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسةروةر عثمان ابراهيم289472

ن337599 44بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسالم شدار حمةامير

45بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعثمان عباس علي172990

46بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردياري حسن محمدسعيد508416

47بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريكوت عمر علي506437

48بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرديانا جبار محمد56013

49بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكررةوا فرج محمد408823

50بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهونر احمد عزيز408635

51بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد طه علي408867

52بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد حسن عل183464

53بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد مصطفن مجيد55310

54بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرفالح صالح عبدالرحمان175045

55بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرئاريان حسن احمد408753

56بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوزين صباح كريم175697

57بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عبدالكريم محمد172561

58بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردلشاد محمد كريم337938

59بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردلوفان كمال احمد56168

60بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجرو محمد قادر56050

61بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا نامق كريم408825

62بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراراز حسن عبدهللا337432

63بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرئارا عدنان محمد55303

64بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشاخوان كامران خوامراد408663

65بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربرزان نجم احمد545505

66بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسازان ستار مجيد338097

67بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا عدنان محمد220789

68بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد مشير علي408918

69بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراميد حسن حمةعل172608

70بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجيين طه عبدهللا338160

71بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردانيار اكرام احمد545167

72بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد محمود حمةكرم408882

73بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد حسن عثمان173980

74بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركرميان محمد احمد174029

ن407738 ن وهاب حسير 75بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحسير

76بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهردي محمد حاتم338262

ن عبدهللا فرج56060 77بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبير

78بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربهروز بكر محمد337646

79بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشور جبار حمةصالح56204

80بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربةروار احمد محمد408574

81بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسالم محمد علي408576

ةو غالب علي408699 82بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربيرسر

83بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد حمةكريم حمةعل408779

84بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكربهزاد احمد محمد220694

85بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان صالح قادر408154

ن408873 86بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد كاكااوال امير

87بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركومار محمد حمةصالح408356

88بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسيوان ابراهيم عزيز56076

89بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشيفان فؤاد محمد545471

90بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعماد محمد قادر56053

91بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكريوسف محمد احمد506288

92بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد انور محمد56058



93بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكروريا محمد رشيد172546

94بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركوشةت برهان بكر408244

95بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد قادر سليمان337558

96بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحسن ابراهيم احمد506286

ن عزيز337758 97بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرئارام محمدحسير

98بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرستار جمعة مجيد408224

99بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراريان يوسف جبار338366

100بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراكو صالح عبدالرحمن337744

 محيالدين علي408102
ن 101بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرريبير

102بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركرميان صالح محمدفرج337682

103بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرزانكو بكر محمدسعيد337648

وان حمةصالح قادر408588 104بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسير

105بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد حميد محمد506364

106بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهردى شحد عبدالقادر408137

107بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرصالح حسن كريم545161

108بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي حمةصالح رستم337478

109بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردلشاد علي عبدالكريم408902

110بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراريان محمد شهابالدين506383

111بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشوان رؤوف محمدقادر545354

112بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشور صديق احمد506359

113بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردلشاد محمود علي338246

114بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشاجوان يحير رحيم506264

115بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكردلزار ابوبكر محمد545340

116بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسوران احمد محمد177935

117بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرهه لو يوسف غفور56068

118بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد محمود عبدالكريم506277

ن جالل337992 119بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد روبييى

120بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراراز عبدهللا محمدصالح408939

121بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركاروان علي محمد337914

122بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراكو جالل محمدصالح337922

123بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرسوارة شكر قادر56190

124بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكركزال حمةسعيد علي56151

125بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرشتيب علي حسن176590

126دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرارام احمد ولي175893

127دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربيستون عزيز مجيد55185

128دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسالم عدنان محمد506296

129دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرريي  حسن احمد337834

130دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركوران قادر محمد338083

131دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمريوان عبدالرحمن كريم335632

132دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوكار جمعه محمود544434

133دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد ابراهيم قادر56161

134دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردرخشان مجيد احمد173498

135دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشهرام محمود محمد545495

136دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرخيالن عزيز محمدمراد506505

 سالم335125
ى
137دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي عبدالباق

138دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرليفيار قاسم علي174649

139دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب عثمان عزيز337751

140دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر غالب علي175322

141دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد احمد محمد411516

142دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعبدالرحمن نامق كريم506419

143دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشكوت احمد رشيد174290

144دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرخالد عباس حسن408676



145دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسامان لقمان عل338311

146دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عزيز احمد333970

147دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهوار احمد كريم55353

148دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهوراز ستار جبار337889

149دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهيمن حسن احمد338030

150دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسيوان محمد علي56044

151دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكريادكار اكي  احمد506303

152دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكروةرزير صديق محمد334196

153دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوكار محمد عبدالكريم179238

154دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعدنان مح الدين فتاح56054

155دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربالل سعيد محمد177085

ن قادر545309 156دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشادان حمةامير

157دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرحيدر صالح شفيق175085

158دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربيستون علي صالح337564

159دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهردي عمر علي408568

160دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب جالل علي408874

161دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب محمد رشيد56127

162دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهيمن صديق محمدعلي55999

وان عاصي55356 163دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرزانيار سير

164دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرئاريز حسن رشيد177610

165دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرزانا محمدعزيز محمدرشيد337547

166دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرجوانرو علي رشيد56174

167دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكريادكار علي عزيز337858

168دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربريار رزكار علي338178

ي محمد337595
169دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربيستون افراسياب ففى

170دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب عبدهللا فرج545430

ن173823 ي محمد امير
171دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهسيى

172دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد شتيب عبدالكريم408907

173دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرديار فاتح محمود408709

174دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكردانا عاصي اكرم408361

ن عل173847 175دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمةبةسةت محمدامير

176دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراريان قاسم عل337569

177دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراسو محمد علي55351

ن334744 178دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركاسو حميد امير

179دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكراميد ابراهيم علي مراد506592

180دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرداستان صالح محمود175411

181دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي محمد حمد337643

182دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرالوند سالم كريم337965

183دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربشتيوان سيف هللا احمد177149

184دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرديار ساالر وادي337445

185دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرشيفان كامران عبدهللا177671

186دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد جمال رحيم408859

187دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد محمود عمر545155

188دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربختيار حمةخورشيد حمةرشيد506438

189دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر عبدالرحمن محمد337553

190دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكررةوةند عطا علي337842

191دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهيفار ابراهيم سيف هللا544430

192دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكروليد عباس فيض هللا506543

193دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركوشت محمود حمةكرم408876

194دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرقانع دلشاد محمد338332

195دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوين نوزاد فريق177037

ن56040 196دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسةنكةر علي محمدامير



197دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربرى محمد عبدالرحمن337678

198دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرالوالو علي محمد173210

199دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمريوان حسن عبدهللا174163

200دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسوران كريم ويس506564

201دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعباس محمد بهرام175963

202دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب محمود عمر56096

203دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد جمال محمد408235

204دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركارزان محمد رستم174261

205دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكركارزان فائق قادر335221

206دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمةبةست نوزاد ولي183414

207دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكربالل انور عمر56003

ن506318 208دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي وهاب حسير

209دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عاصي علي338239

210دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرزهراء احمد فالمرز183430

211دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرسوران قادر حميد508213

212دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمريوان ابوبكر عثمان56111

213دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرنوزاد غريب حمةرشيد172744

214دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرناظم احمد صابر408897

215دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرمروان سلمان علي433411

ن337908 216دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرهوشيار محمد حمةامير

217دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكرعثمان قادر محمد408708

218إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرايوب سعيد محمد220791

219إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراري عل احمد408312

220إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد545315

221إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكركارزان هدايت احمد408408

ن ازاد نجمالدين506447 222إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرريبير

223إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عاصي محمد408742

224إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكربةروا مشير عارف183450

225إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجاوان حميد مجيد183426

226إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد ابراهيم حسن183420

227إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرنبيل عبدهللا احمد335677

228إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد صفر اسماعيل55193

ن407770 229إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرهريم عدنان حسير

ن337655 230إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرسمير كامران حسير

231إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرردين حسن علي335505

ن عبدالقادر178943 232إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمريوان حسير

ن عبدالقادر183423 233إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكريوسف حسير

يف507673 كو حمةكريم شر 234إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشير

235إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكررةوز محمود ابراهيم179676

 علي408166
ن 236إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجعفر حسير

237إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشاالو علي احمد334673

238إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد محمود محمد220717

239إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي برزان ابراهيم407695

240إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرزوبير محمد عبدالقادر220798

241إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكربشدار محمود احمد408346

ن183454 242إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي محمد حسير

243إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكربيخال حمةسعيد علي56155

244إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرامير نجمالدين شمسالدين337624

245إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرهيوا عمر حمةصالح220725

246إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرخيال نامق محمد55192

247إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكركويستان حمةصالح عبدالمحمد335610

248إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرزانا نجم احمد506468



249إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي عمر احمد175071

ي غازي محمدسعيد179262
250إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرهيفن

251إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكركرميان انور حمةالو408025

ي محمد334319
252إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكردانيار حمةطاهر ففى

ن محمد220732 253إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجومان حسير

254إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرهريم محمد حميد408903

255إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد علي غفور506446

256إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرسالم فريق شكر56188

257إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشوت محمد حمةعلي337663

ن ديار محمد173692 258إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرداهير

ن رحيم كريم408173 259إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرياسير

260إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراسماعيل احمد حمةرشيد220591

ن عزيز407936 261إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرزانيار حسير

262إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرنهرو حمةرؤوف حمةرشيد220817

263إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعثمان محمد عزيز333779

ن545436 264إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرشهريار علي حسير

ن337665 265إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكريوسف محمد امير

 علي335072
ن 266إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرامجد حسير

267إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرناردين صالح عبدهللا545320

268إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرئاكا كوردستان حميد337735

269إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرحسن محمد محمدصالح508195

270إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد عمر عبدهللا338216

271إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد سالم عثمان506393

272إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرهاوكار عبدالعزيز احمد408060

273إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد سالم صابر178894

274إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرسيفان محمد احمد179160

275إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد جالل روستم408589

276إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد مجيد فرج408044

277إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرديار اكي  احمد507830

ن506330 278إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراسكندر كمال حسير

279إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد كريم عبدالرحمن506448

280إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرازين برهان ابوبكر56184

ن حمةعزيز334009 281إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعمر حمةامير

282إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرعلي محمد حمةرشيد507787

283إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرازاد علي احمد176241

284إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد عزيز عبدالكريم545475

285إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرمحمد انور حمةالو335598

 علي179470
286إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكراحمد مصطفن

287دبلوم عالي2- كالر 52275السليمانيةذكريوسف غفور خضن535790

288بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكراكو حميد كاكةعلي177062

ن محمود حسن508301 289بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرحسير

290بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةذكرجليل محمود ميى506479

291دبلوم2- كالر 52275السليمانيةذكررزكار عبدالكريم محمدعلي545509

292إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجالل محمدصالح كمر334561

293إعدادية2- كالر 52275السليمانيةذكرجنور عثمان محمد172942

1ماجستير2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن احمد اسماعيل545467

ي334962
2ماجستير2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيان حمةطاهر ففى

3بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكواللة محمود محمد177877

4بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوة محمد عزيز408923

ن506285 5بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوردة صالح حسير

6بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسعاد فيصل ساالر175218

7بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشنو كمال نجمالدين174042



ن175461 8بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبفراو احمد امير

بيخال علي خورشيد55248
9بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

10بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين عزيز سليمان178770

ن220777 11بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور احمد محمدامير

12بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىديمن فيصل ساالر175098

13بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين عل محمد179295

14بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىامل مولود حسن175308

15بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىميديا عبدالرحمن محمد408919

ية محمد عبدالمحمد506450 16بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىصي 

17بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرزين فائق مجيد55345

يف408949 18بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيكرد اكي  محمدشر

19بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىايمان محمد رستم55249

20بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروبار عثمان عزيز408950

21بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن رحمان قاسم545165

و محمد قادر56170 22بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

23بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيمان رمضان محمد177125

ن محمد55271 24بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىارزو حسير

يف56179 كالويز علي حمةشر
25بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

26بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسعاد احمد عزيز55360

ية مجيد محمد177635 27بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىصي 

28بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىالئقة حمةكريم احمد506417

29بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىخوشناو عبدالكريم شاه مراد333722

30بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدريا لقمان عبدالكريم56113

31بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشارا بهمن حميد506404

ن حميد506441 32بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار ياسير

33بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىتابان حميد محمدصالح334818

34بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسمية فرج سعيد506326

35بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنورية مجيد محمد177622

36بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين رحيم عزيز179522

ين جبار محمد337740 37بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

38بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنوال حكيم كريم55203

39بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيالن ستار نامق408579

ة عبدهللا عبدالرحمان220815 40بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىامير

41بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيدا احمد حمةرشيد506420

ن جالل173927 42بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلسوز روبييى

43بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكزال جبار عبدالكريم174932

ي506344 امينة محمدعلي حاج 
44بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

45بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسميعة محمود صالح408231

46بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكواللة حسن محمد337506

47بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىحالو حسن مرزا56049

48بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلنيا اسماعيل عبدالمحمد220654

407881
ن
49بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفرميسك محمد صوق

50بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىديرين صالح محمد176816

بروين حميد كاكةعلي177004
51بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن335027 52بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان قادر حسير

ن حميد408624 53بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفيان ياسير

54بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيخال محمد صالح55340

55بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىخيال ابراهيم محمود408850

ن250023 56بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشادان عدنان حسير

ن408962 ن محمدامير 57بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىمزده ياسير

ن408118 58بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاواز وهاب حسير

ن56200 59بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفينك محمد امير



60دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور محمد صالح337670

ن محمد غريب55357 مير 61دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشر

62دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجنور حبيب سعيد506539

 ابراهيم علي56079
ن 63دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

64دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىخيالن محمد طه408770

65دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروبار غفار رحيم408633

66دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىمليحة عزيز حسن176351

67دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىالة حمةصالح قادر408010

68دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيكار عل محمد220583

69دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء احمد حسن407713

70دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيشتمان عبدالرحمن محمد408601

كويستان علي جبار408749
71دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

72دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىصبيحة كاكة عبدهللا506387

73دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىازهار عادل قادر408895

74دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن عل ول56196

75دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار احمد عزيز173898

76دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسويلة رحيم عزيز175716

ن56025 77دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنازدار رؤوف حمةامير

ن408954 78دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىوداد نوري امير

79دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار رشيد محمد174821

80دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور عبدهللا محمد408912

شيدا نجاة علي506533
81دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

82دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلسوز عبدالكريم محمد120766

ن173095 83دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن عبدهللا امير

84دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسعديه خليل عبدالرحمن177377

85دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوة احمد محمد407876

86دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن نادر قادر173758

87دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان فتحاهلل محمد220598

88دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين عبدهللا سعيد506459

ن محمد كريم545171 89دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

90دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهدية رفعت توفيق220805

ة محمد كريم177508 91دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسمير

يف220497 92دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين محمد شر

93دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان محمد احمد177474

سعاد محمد علي338320
94دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

95دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىفريال عمر معروف335539

96دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىوفاء حسن عل56120

97دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيشتمان رحيم احمد183405

شادان علي محمود545169
98دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

99دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان عبدالهادي ستار408387

ن مجيد56034 100دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاوزين محمدامير

101دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء حميد رمضان56194

102دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنهايت محمود كريم179389

103دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوخان قادر حمةصابر220794

ن احمد508036 104دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىخالت محمدامير

105دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكال ابراهيم سليمان56137

ن محمود177705 106دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيان امير

فوزية حسن علي55347
107دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

108دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىليل حسن عل56065

109دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيان محمد سعيد337963

ن508070 110دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىخيالن محمد محمدامير

111دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين احمد محمد55355



شمام رضا ولي408774
112دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن55291 ن امير 113دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشادية حسير

شونم ابراهيم علي56103
114دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

و حسن رشيد337469 115دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

116دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان صالح قادر545149

و ابراهيم سليمان56092 117دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

ن حمد محمد545181 118دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

119دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويستان عبدل مجيد408682

120دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين ابراهيم علي مراد56203

121دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىناسك قادر حمة407705

122دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنوروز مجيد احمد55284

123دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبناز احمد معروف337527

ن173862 124دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن احمد سمير

خيال عمر علي56082
125دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

126دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكزال محمدطاهر عبدالقادر408894

127دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينو رؤوف عبدالكريم220644

128دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار جالل كريم408864

ن ابوبكر عزيز506390 129دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

130دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىامينه خليل عبدالرحمن177358

131دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينب محمدصالح عبدهللا545148

132دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشكول صابر زوراب507761

ة محمود صالح545278 133دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسمير

ن حسن183460 134دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكشاو حسير

135دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىفيان جمال ستار56201

136دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىريناس رضا رحيم175875

ي أحمد محمد506457
137دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىاشيى

138دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن محمد خضن545173

139دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن مجيد احمد506597

140دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديكان فريدون محمدنجم506266

141دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروزكار انور كريم174089

142دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبناز خورشيد مجيد337414

143دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجوانة محمود محمد338327

144دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشنا محمد محمود337702

145دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىفيان احمد حاتم220783

سهيله فرج علي174902
146دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

147دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىساهرة جمال محمد335192

148دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهةاللة عل احمد408716

149دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن عثمان محمود56177

150دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينب محمد احمد55280

151دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيان محمد نامق408703

و عبدهللا حميد506411 152دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

153دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوة حسن رشيد337499

154دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين احمد عبدالقادر506371

155دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدنيا انور عباس55318

156دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوبو عل محمد408196

ن ابوبكر175269 157دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىفوزيه حسير

158دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكشاو انور عباس220490

159دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديالن فتاح محمد334520

ين عول محمد قهرمان56085 160دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

161دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدنيا جمال محمد408924

162دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرشنك احمد ففى رشيد56135

163دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوه عثمان رشيد177302



رسمية محمود علي56210
164دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

165دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىميديا فائق توفيق183438

166دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىاسكة كريم حسن408865

167دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوما مولود اسماعيل177233

168دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديدار اكي  صابر176071

 علي قادر508143
ن 169دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

ن محمد عمر337840 170دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

171دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىارزو عبداللطيف عبدالكريم408672

172دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوخان ابراهيم عزيز56019

173دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار فائق عبدالقادر408868

174إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنجيبة معروف قادر506256

ن محمد خضن174994 175إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىالفير

176إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشكول جالل سعيد544432

177إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاوات غفور خضن176848

ن506341 ن سمير 178إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيخوش امير

ن506294 ي محمدامير
179إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيكار تفى

180إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيا كريم محمد177245

181إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان رشيد هواس506327

182إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسندس محمد نادر177737

183إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشنو عاصي رحيم506261

184إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىديمن فتاح محمد183461

185إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىفينك صالح احمد506323

خيال علي نامق506361
186إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

187إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبخشان كريم حميد506306

188إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىمزدة محمد محمد337509

ن506257 189إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىالهام احمد سمير

ن قادر508128 190إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىخولة امير

191إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيان اسماعيل احمد175257

1بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىداليا ابراهيم محمد337954

2بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىامينة حسن عبدهللا408256

3بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجاوان خرسو قادر545163

4بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىديالن صباح مصطفن408772

5بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىمهاباد ابراهيم احمد506260

و لقمان عل338090 6بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

7بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىريناس ابراهيم عبدالكريم408725

8بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىديدار صديق عل408905

9بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهيفن انور عبدهللا545443

ن408618 10بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويان عثمان حسير

الفان علي محمد545160
11بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

12بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين محمد قادر172714

13بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرشنك شكر عمر506444

ن عدنان عبدالكريم408827 14بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

و احمد رحيم338251 15بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

ي عباس علي175363
16بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيين

17بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىلوالو محمد قادر544358

يفان جبار حمةصالح337944 18بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبير

ن صالح337539 19بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشنا حسير

20بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشن عثمان محمد174913

21بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين محمد صالح175536

22بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىميعاد عثمان حميد408917

بيمان علي محمد507963
23بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن56077 24بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىايمان محمد امير



ين حميد فرج408781 25بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

26بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبناز عبدالرحمان محمد408870

27بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازان رؤوف عزيز408645

28بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىافان شهنك كريم334803

29بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجوانة حمةصالح قادر408656

شيالن علي محمد408893
30بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

31بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان حسن قادر408816

32بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيما محمد عزيز337761

33بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازان صباح عبدالرحمن337658

34بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىالنة فيضاهلل محمد174974

35بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجوان عباس عبدهللا174957

36بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيان عبدالهادي اسماعيل408820

ن صالح محمد408843 37بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

 عادل علي408622
ن 38بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهفير

39بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدرون ول غفور338075

و جالل محمد408646 40بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

41بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيام صفر كاكةبرا337874

42بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشنا توفيق حسن174331

43بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىياد احمد محمد408654

44بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىقه شه نك شجل عبدالكريم408049

45بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان مجيد حمةصالح338290

46بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا حسن رشيد337748

47بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفرميسك محمد صديق408391

ن برهان ابوبكر337590 48بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىئه فير

49بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهناز فائق عبدالقادر407941

50بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىازيز محمود حمة408831

51بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشكول رحيم محمد408625

وى مصطفن محمد337435 52بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشين

 علي408829
ن 53بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىئاريان حسير

54بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىيرسى نجات علي506541

55بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىتابان جالل حميد173026

56بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيان جبار محمود177172

ن408914 57بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكالويز صالح محمدامير

58بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهانا احمد حسن408916

59بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبخشان حمةحسن قادر172737

ن56007 60بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىايمان لقمان امير

61بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيشكان محمد مصطفن337516

62بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور احمد كريم176553

63بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويستان صالح محمود174617

ن هجران محمدعزيز506308 64بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

65بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفاطمة احمد فالمرز334226

66بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوة حسن محمد408834

67بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوردستان عثمان محمد408854

68بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاسيا محمود محمد408157

ي عمر علي408840
69بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاشيى

سيوان احمد علي177460
70بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

روشنا حسن علي408245
71بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

هاوبير كمال علي55301
72بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ان خليل احمد508117 ن 73بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىلير

شاناز علي عزيز407595
74بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

75بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينو عل احمد408712

76بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوزين كريم محمود408925



77بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين صالح محمد506269

78بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويان ابراهيم احمد338036

79بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىازين جبار محمد337532

80بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىخديجة عبداللطيف عبدالكريم337905

ن177339 81بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجنار جالل حسير

82بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىخيال سالم عثمان506265

83بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىتانيا عثمان حمة408757

ن175551 84بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدرون حميد محمدامير

شيالن محمد علي408652
85بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

86بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشنا حسن عبدالكريم545288

روشنا محمود علي338185
87بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

88بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىالفة بهروز حميد336014

89بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاوزين ارسالن حميد56139

90بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا توفيق صديق337949

91بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىارمن محمد خضن408627

ن نورى عبدالسالم56133 92بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهير

93بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىتافكة حسن محمد335997

ن قادر408698 94بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاللة حسير

ن حميد175911 95بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدياري حسير

96بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويستان جالل حميد175626

97بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشمام رشيد عبدول337635

98بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشارا جاسم قاسم408814

99بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىخيالن محمد صالح176220

100بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازكار رزكار محمد506380

101بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنادية ابراهيم سليمان506423

102بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجرو جالل محمد335647

103بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاوزين محمد عبدالكريم333757

104بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاواز احمد صالح335872

105بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوما جالل محمدصالح408680

106بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىديالن ايوب خليل120685

107بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفري بخش غفار عبدهللا506275

108بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبفرين قادر محمود177581

109بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيرو ستار مجيد408678

110بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىديدار عباس ولي408818

زينو علي احمد337754
111بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

112بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرزين كريم احمد183422

ن334400 113بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيان صالح حسير

114بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوخان احمد محمود55267

115بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىتارا صابر قادر173879

116بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار عزيز محمد408658

ن سعيد337712 117بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكةشاو امير

118بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاجر نوري محمد337660

ن حسن محمد338105 119بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىرنكير

120بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكواللة عمر محمد408888

121بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىتابان سالم عثمان408584

122بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىريناس طلعت محمد507989

123بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاسماء كريم محمد176315

124بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيمان احسان بشارة56066

125بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهيدي احمد محمد408141

126بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوالف احمد فالمرز177545

ف امير338121 127بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيين اشر

128بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوور مجيد محمد506376



ن545440 129بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار اسماعيل حسير

130بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيوار ازاد محمد174766

ن55233 131بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيان قادر حسير

ن335969 132بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلنيا احمد امير

ن337829 133بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىارزو حسن حسير

134بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىريناس فائق مصطفن408759

135بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىمزده عباس علي407920

وز علي رشيد507693 136بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفير

ن337972 137بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنازدار قادر حسير

138بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاوين احمد عزيز56078

شيماء علي سليمان220492
139بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

140بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوزان رحمان محمود338118

شوه علي عباس506432
141بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن408575 142بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدانيا صالح امير

143بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدنيا نوزاد حسن506595

144بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنازدار ابراهيم محمدرشيد337454

ن174743 ي محمد حسير
145بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكابن

ن338047 146بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويستان عثمان حسير

147بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازكار يحير رحيم506428

ون نامق عبدالكريم432815 148بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبير

149بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينو محمد احمد338055

150بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىازين احمد ابراهيم220585

151بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىفيان جبار محمد337638

152بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاال نوزاد حسن408740

153بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء انور رحيم408884

ن برهان ابوبكر56181 154بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىره نكير

ن حسن177320 155بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسناء حسير

156بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشاناز نوري مجيد337997

157بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاوات صابر محمود55305

158بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسمية كامران احمد408930

159بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبزوين حيدر حمةصالح408642

160بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاوزين احمد مجيد338354

روناك علي محمد545116
161بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

162بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدرون احمد محمد408866

ن نجم الدين شمس الدين56165 163بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

ن175475 164بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيان حميد امير

ن55288 ة جالل حسير 165بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىامير

و حسن بهرام408693 166بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

167بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور محمود حسن337926

ن337959 ين اكرم حسير 168بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

يف173732 169بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوردستان حمةكريم شر

170بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدريا عل احمد408945

ان رشيد حميد176518 171بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسير

172بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىساوا عبدالرحمان احمد55358

173بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجوانة صديق عل178348

174بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنخشان حمةصالح قادر408133

175بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا وهاب عبدالكريم56212

176بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكزال احمد مالمحمد177272

177بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسحر ارسالن اسعد408726

178بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشدشت احمد عزيز175009

ن محمدرشيد337704 179بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازان حسير

180بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبخشان حمةصالح قادر408880



ديمن ولي محمد408765
181بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

182بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازكار جالل روستم337935

183بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىئةزين احمد محمد174631

184بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىناسكة حميد باشا408404

185بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكالويز كاكة اوال408695

186بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور خليل ابراهيم56056

187بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكلزار هاشم محمد506259

188بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىثريا احمد محمد534849

ن كريم محمدصالح408278 189بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهير

190بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىليل طاهر نوري56012

191بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور محمود حمه408832

192بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان قادر محمد337640

193بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازان رحمان محمود335095

ن338079 194بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىلوالو حسن حسير

و محمد عبدالقادر337610 195بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

196بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىميديا محمد قادر177192

ن حميد506408 197بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنهايت ياسير

198بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوخ عثمان قادر121674

ن جالل محمد408639 199بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكةشبير

200بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدانيال محيالدين نوري408685

201بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىخرمان محمود محمد506375

202بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشنو سالم صابر174075

203بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىئارينا وهاب محمد175332

كشاوة محمود علي545514
204بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

205بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنورة جمال ابراهيم55282

وان عاصي545302 206بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار سير

207بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروبار عزيز محمد408661

 علي محمد408910
ن 208بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

209بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرزين كامران نجم56061

210بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىارمن مح الدين فتاح172760

211بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويستان احمد محمد408351

212بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىدالوةر مصطفن محمد544346

213بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاللة رزكار شكر173602

214بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا عبدالرحمان احمد408595

215بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشود قاسم عل174689

216بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىروفان محمد احمد174008

217بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىنازدار حسن عبدهللا338024

218بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىسازان حسن عزيز337626

219بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىجنور صابر محىالدين176566

220بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار رفعت احمد506454

نيكار اكرام علي337651
221بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ى احمد محمد408743 222بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرسر

223دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهال احمد محمد337709

224دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزارا مولود مامةخان338231

 علي محمد545157
ن 225دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشه هير

ن عبدالقادر55313 226دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروخوش حسير

ن حبيب نجم545428 227دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

از محمد عزيز55230 228دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

229دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن قادر محمد56073

كوردونيا علي توفيق545113
230دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

231دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكزين جهانكير رشيد408638

232دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتارا زمناكو احمد506421



233دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىمزدة محمد عبدالرحمان506373

234دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوزان حسن عزيز506349

كردة احمد علي506440
235دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

236دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكولزار ابراهيم محمد337461

237دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيان عادل محمد174782

از محمد حمه صالح55299 238دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

239دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلنيا احمد حمةرشيد506425

فينك خالد علي408650
240دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

از عمر عل408964 241دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

242دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىباخان رشيد هواس545466

243دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروخوش صالح علي408219

ن337613 244دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروزين صالح حسير

شانو علي نامق337405
245دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

246دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوما عبدالخالق احمد545120

247دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىالهام حميد شامراد408612

248دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين محمد قادر173391

249دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىارمن نوري محمد175347

ن محمد محمدمراد56129 250دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىافير

251دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىمهاباد نامق عزيز174139

252دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىاالن صباح مصطفن506406

253دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتابان محمود محمد408230

254دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتةوار صالح فتاح338345

255دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكزال عادل محمد407885

ن جبار محمود545182 256دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكشبير

257دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجاوان شعبان كريم175029

258دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء محمود احمد408751

ن قادر408934 259دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشنا حسير

260دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىرقية روستم محمد407960

261دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىافان عمر عبدهللا174313

262دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبوبيان حمةصالح سليمان220621

263دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتارا لقمان عل338205

264دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىاية سعيد محمد172655

ن506535 265دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيان محمد حمةامير

266دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبناز ابراهيم محمد176015

267دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشةوبو محمد صديق250649

268دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار سليمان محمد506295

بهار علي حسن55322
269دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

اسماء علي محمد545159
270دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

271دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىئانو عدنان كريم408853

272دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنياز احمد محمد178836

273دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء سيف هللا احمد337892

274دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهيفاء خليل عبدالرحمن183418

275دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىامل صالح شفيق337542

276دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسورية مجيد حمةصالح337717

277دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىساريا مجيد محىالدين545432

278دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجوانة غالب علي408022

ي محمد علي337439
279دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكابن

روبار حسن علي176291
280دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن177598 ن اكرم حسير مير 281دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشر

ي جمال رحيم408920
282دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيين

283دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار حسن كريم177207

 ابراهيم علي مراد335526
ن مير 284دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشر



ن177487 285دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىناسكة قادر حسير

286دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشنو نوري احمد506439

287دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيان جالل رشيد174893

288دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهرو فتاح خرسو408590

289دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنور خوارا صالح176886

290دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدشيى عباس علي175398

291دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكواللة عل احمد408713

ي حسن محمد334420
292دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىئاشيى

ن صابر محمد334927 293دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهير

294دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجاوان ابراهيم محمود408303

295دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدنيا محمد حمةصالح337695

296دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسناء عزيز محمد506466

297دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديكان برويز عاصي173531

298دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان عل محمد408943

299دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار عبدالرحمن احمد337711

300دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكويستان عزيز حسن337864

301دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدولي  عبدالكريم احمد506407

ي صالح محمد337706
302دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىراسيى

303دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىفردوس حسن كريم545162

جاوان حسن علي176198
304دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

305دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىمروا عباس علي408583

306دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىرةنكينة ساالر نامق506434

307دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيخال قادر محمد408310

308دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلسوز ستار عبدالكريم408958

وان علي334729 309دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيالن سير

310دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىده رون برزان محمد138429

311دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهوار محمود محمد408135

312دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىريواس محمد قادر408191

313دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىئاال عل توفيق56198

314دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينب حكيم مجيد178704

315دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيواز حسن محمد545119

يف175596 316دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىخه الت كاكة شر

317دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبناز عبدالقادر يوسف56186

318دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديمن صابر محمود67169

319دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىاواز رحمان سليمان545166

ن حميد408630 320دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوزان ياسير

321دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيالن جالل صالح545442

ن176925 322دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىيرسى صابر امير

323دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبريفان خليل محمد408839

ن مصطفن عبدالقادر337699 324دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكةشبير

325دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىمريم حسن عبدهللا506520

ن قادر56219 326دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلنيا حمةامير

327دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتافكة ابراهيم كاكةعبدهللا179727

328دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبناز كاكة اوال173003

ين عدنان محمد506398 329دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشير

330دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبنان عثمان معروف408615

331دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزيان فرياد محمد220579

332دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوما عبدالرحمان احمد56141

سازان علي سعيد337764
333دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن506366 334دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزهراء صالح حسير

335دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدليا نوزاد حسن408887

336دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىندوة صفر رستم337687



ن337621 337دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبرزين صالح حسير

338دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديكان صباح محمد545472

339دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا عثمان محمد55295

340دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيام كمال طمحمد250531

341دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوالله عل محمد55256

342دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيكار محمد محمد337932

ان حسن رستم337465 ن 343دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكير

344دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىاشاء مجيد سليمان408730

345دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىحليمة احمد عبدهللا545435

346دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتافكة عبدالرحمن احمد545175

347دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىجنور حسن محمد408767

348دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىئاسان كريم احمد408675

349دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىيرسى يوسف محمد56031

ن56089 350دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوزان احمد سمير

ن55315 كوريا علي حسير
351دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

جاوان عمر علي408616
352دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيى

353دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىعائشة رشيد مجيد176534

354دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىالوين حيدر عزيز55365

355دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار احمد عزيز506586

356دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينو محمد حمد506523

357دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىروزان عثمان عزيز177443

358دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىديمةن اسماعيل عبدالمحمد176638

359دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوزان رشيد عبدالكريم173059

360دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشوه خليل فرج506600

 علي حمةحسن408947
ن 361دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

362دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىتابلو محىالدين احمد337918

363دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىريزان عبدهللا محمد408837

364دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىريناس رؤوف حمةرشيد408030

365دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبوكان فتاح خرسو408073

366دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيام جبار نريمان338359

367دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىحمدية محمود حسن545511

368دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىكونا نوري عمر55264

369دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىشنو نوري محمد337631

370دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدرون حكيم كريم545447

ن حسن عبدالكريم408326 371دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنسير

ن506283 372دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىازين محمود حسير

373إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاوناز جبار محمد220575

374إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىروزان عزيز عبدهللا220749

ن408039 375إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبنان صالح محمدامير

376إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيخال محمد قادر220610

377إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىروخوش عثمان حمة507781

ن545151 378إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوزان وهاب حسير

379إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىروشنا خليل فرج508102

ريان علي حسن220502
380إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن رستم411617 و محمدامير 381إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

382إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاخالص حسن ولي175638

نادية حسن ولي175653
383إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن عبدهللا334895 384إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريان حسير

385إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىايمان نجم الدين حميد179567

ة خورشيد علي333808 سمير
386إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

هةرمي حسن مح الدين337427
387إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن حمةصالح قادر407976 مير 388إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشر



389إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيا محمد كريم220801

ن غفور335891 390إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن حسير

ن غفور335909 391إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشهال حسير

زينو طه علي408250
392إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ديارى صالح ولي506413
393إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

394إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىديكان نوزاد كريم179198

395إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلسوز فارس عزيز178740

شنك علي احمد335049
396إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

397إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسةروا بيان محمدفرج337713

و اسماعيل سيفاهلل220635 398إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

سابات علي محمد507797
399إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

400إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينو قادر محمد408293

401إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان هادي احمد334252

ن177407 ان عبدهللا حسير 402إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسير

403إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيكا خليل احمد507854

404إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهرم محمد محمود175613

405إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيوان حسن قادر337598

406إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنياز سعدهللا احمد506614

407إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاسودة كريم حسن408900

408إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريان جالل محمد508078

409إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىروبار جالل محمدصالح337897

ن حميد مجيد335413 410إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهافير

411إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىحياة احمد كريم220489

ن مجيد545150 412إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنبات حسير

413إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاسيا عمر محمد334357

414إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىديكان عثمان كريم408289

دةرون محمد علي506603
415إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

416إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهيوا محمد اسعد506602

ن عل محمد506591 417إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسنكير

418إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيا عادل عبدهللا335144

419إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان داود حسن335661

420إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار صالح احمد337587

421إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيسان عطا محمد506271

يف337615 422إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشةوبو محمد شر

ن508256 423إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىخندة محمد حسير

ن عزيز183432 424إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن حسير

شهال حسن حمةعلي407928
425إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن407946 426إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىحنان صالح محمدامير

427إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىئاال حميد محمد335956

ن حسن احمد407763 428إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىئةفير

429إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىارمند حسن محمد337593

430إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىالوين حيدر حمةصالح408287

امينة علي صالح183455
431إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

جوان محمد حمةعلي408931
432إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن اسماعيل408668 433إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىزينب حسير

434إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىخولة صالح شفيق220806

435إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيان يوسف جبار334717

436إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىتانيا كريم احمد408307

437إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسةالر جزاء حمة408764

438إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىتارا حامد محمد506272

و ستار حمةفرج408271 439إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير

440إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىديمن محمد خضن183448



441إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشةنكار فتاح محمد335297

442إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىكةشة كوردستان حميد337726

443إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىمريم محسن مجيد56145

444إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىفينك فتاح خرسو408591

ن337775 445إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا صالح حسير

446إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىايوب صالح عبدهللا545326

ن220792 447إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبروين سعيد حمةامير

448إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار جالل رحيم408336

449إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء رحيم عول كريم507704

ن قادر408239 450إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشةوين حسير

451إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن حميد عبدالقادر408426

ريزاو احمد علي337879
452إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

453إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهوار صباح مصطفن335515

454إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنيان رحيم مجيد408186

455إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسوما ابراهيم عبدالقادر335803

ن مصطفن محمد335770 456إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرمير

457إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريزاو سيدمراد بابامراد408068

458إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيام احمد رحيم335325

ن سليمان55328 459إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىزريان محمدامير

460إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن خليل احمد183394

461إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىخيال درويش كريم338040

462إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىمريم عبدالرحمن محمدصالح334296

463إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشنيار كامران خوامراد408297

464إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريناس عبدهللا عبدالكريم179659

465إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريزين حارس عزيز178186

466إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىالوين عزيز قادر408399

467إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيام اسماعيل عبدالمحمد407786

ي علي محمد408177
468إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيين

ن545179 ي هاشم حسير
469إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيين

470إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىيرسى احمد محمد407658

471إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجومان عل محمد408942

472إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىديدار لقمان انور56017

473إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسيفانة غريب رحيم334994

زريان عزيز علي335715
474إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

ن335278 475إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاوزين محمد امير

شلير حمةسعيد علي220488
476إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

477إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجيمن فتاح محمد333862

478إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىجرو احمد محمد408167

ن قادر408035 479إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوردستان حسير

480إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوثر محمد حسن334584

481إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىنياز جزا حمة407889

482إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىساكار حارس عزيز178254

483إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهدية ساالر مجيد334382

 علي334702
ن 484إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهيدي حسير

485إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىكوالن محمود احمد408434

486إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاشنا محمد كريم220811

ريان علي محمد506588
487إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

488إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىقشنك احمد رحيم179608

ن220784 489إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريزان سعيد حمةامير

490إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا يوسف محمد56036

491إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا محمد عزيز506489

و عزيز حمةنجم408851 492إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىهير



493إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاالء طارق فايق220740

494إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىكانياو شتيب احمد176050

495إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىفراس فريق شكر220767

سنور محمد علي335684
496إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

497إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيماء حسن محمدعزيز545478

498إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىريان ابراهيم حسن179488

اويزة طه علي408253
499إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

500إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيام قادر محمد220593

501إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىفينك غفور مراد335694

502إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىمزدة كريم حسن408857

ن عزيز408710 503إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبهار محمدحسير

504إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىبةيام ستار مجيد179694

ن334944 فةريبا علي سمير
505إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيى

506إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىامينة رشيد احمد407720

507إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىدةرون عمر حمةرشيد337956

508بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشيالن عثمان محمود176119

509بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىاذار ابراهيم خورشيد508336

510بكالوريوس2- كالر 52275السليمانيةأنيىشكل كريم احمد408835

511دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىدلسوز عمر صالح172625

512دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىبيان مصطفن جبار174805

513دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىهاجر محمد فرج508013

514دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىعائشة رحيم محمد173710

515دبلوم2- كالر 52275السليمانيةأنيىنرسين حميد باشا408144

516إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىمهاباد فائق سليمان408952

517إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىاسودة واحد محمد544296

518إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىقادرية محمد محمدمراد179539

519إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسارا شيخ مراد حق مراد552780

520إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىسعات مجيد احمد220753

521إعدادية2- كالر 52275السليمانيةأنيىشكل احمد عبدالقادر178406

ن عبدالكريم432321 1ماجستير2- كفري 52277السليمانيةذكرعباس محمدامير

ي67668
ى
2بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكركاروان علي باق

3بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكربختيار محمد حميد118153

4بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرشمال جبار محمد431558

5بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرريكوت عمر حمة432331

ن432335 6بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرارام ناظم محمدامير

7بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرسوران محمود علي67591

ن118218 8دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرانور عمر حمةامير

ن67774 9دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرحسن رشيد حمةسمير

10دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكريوسف فائق غفور431569

11دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرعزيز جبار محمدنوري118139

ي431556
ى
12دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرشاخوان علي باق

13دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرشوت يونس احمد118124

وان ستار محمدنوري432375 14دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرسير

15إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكربيستون ازاد حسن118245

1بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرسامان عثمان عمر431555

2بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكردابان صباح اسماعيل432338

ن67680 3بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكردانا عادل امير

 علي431565
ن 4بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرهونر حسير

5بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرنيجير انور رشيد432361

6بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكردياكو عزيز مجيد431568

7بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرهونر عل حسن432329

ن عثمان محمد67578 8بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرحسير



9بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرديار محمد ستار67795

10بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكركوشت رضا كاكةبرا432371

11بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرسوران نورى اسماعيل67698

12بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكردانا جاسم محمد432340

13بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرروزكار عثمان حسن431531

14بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكراياد اميد محمد432323

15بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكراحمد اسماعيل احمد432358

ن عبدالكريم432328 16بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكردلشاد محمدامير

ان كامران نصيف512881 17بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرمير

18بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكربالل حسن فرج432354

19بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرامجد شكر محمد431547

20بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرمصطفن عثمان عمر431554

ن عزيز قادر67816 21بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرحسير

22بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكردلشاد بكر محمد432347

23بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرفرهاد ئازاد احمد431561

ن432325 24بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرهيوا عادل امير

25بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرارام عبدهللا حسن432336

26بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكراحمد نورى اسماعيل432324

27بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكرملكو عمر علي432345

ن432317 28بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةذكركاروان عبدهللا محمدامير

29دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكربالل جالل حسن432351

30دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكربيستون ازاد محمد67534

ن عبدالكريم432346 31دبلوم2- كفري 52277السليمانيةذكرمحمود محمدامير

32إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكراحمد كريم حميد432362

33إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرهيوا حاتم جافر431345

34إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرايوب عبدهللا حسن431479

35إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرجيا محمد غفور432384

يف118342 36إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرسوران جبار محمدشر

37إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكريونس ستار محمد432376

38إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرنشوان سوران علي431552

ان محمود فتاح118269 39إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرمير

40إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكربالل نوزاد احمد431384

41إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرمحمد محمود علي118322

42إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكروسام يحير حسن432357

43إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرحسن كامل حسن118109

44إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكراحمد حسن رشيد432363

45إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرجوانرو عزيز مجيد431490

46إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرنيكار ابراهيم كريم432364

47إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرحمزة جالل حسن431484

48إعدادية2- كفري 52277السليمانيةذكرعطا رفيق فتاح118312

1بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىروخوش طالب حميد432350

2دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىشوة خليل كاكل411133

3دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىبيان صالح محمد432348

4دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىليفيار نوزاد خورشيد431557

از صباح اسماعيل432369 5دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىشير

1بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىخيال ازاد محمد512883

2بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىاشاء كريم حميد432330

3بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىسوما ازاد حسن67714

4بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىنيان عمر عزيز431544

5بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىسوما صالح محمد432387

6بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىشاناز عزيز كريم411618

7بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىريناز صباح اسماعيل432370



8بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىصنوبر رشيد نوري431551

كزال قادر ولي67759
9بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيى

10بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىدنيا ابراهيم مصطفن432343

11بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىامل عثمان كريم432360

12بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىشنو حسن احمد67617

ي عثمان حسن432367
13بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىدشين

14بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىنشتمان احمد حمةرشيد431564

ن432319 15بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىشيدا مجيد امير

16بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىهوار محمد حسن432344

17بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىباخان مكرم كريم431549

18بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىبري عمر كريم67735

19بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىشوبو احمد حميد67638

ن جاسم محمد432339 20بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىافير

21بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىديارى اسماعيل احمد431560

و ابراهيم محمد432316 22بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىهير

23بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىدريفان فاضل محمد431455

24بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىشيماء نوزاد عباس118294

و عبدهللا محمد512922 25بكالوريوس2- كفري 52277السليمانيةأنيىهير

26دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىجرو محمد غفور432318

27دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىافان ابوبكر محمود432353

28دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىنيان ابوبكر محمود431567

29دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىشهال قارمان عبدالكريم431559

30دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىجوانة محمد حمةصالح431308

31دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىجاوان مجيد احمد431355

32دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىشيالن عثمان قادر431562

33دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىناسكة فاضل عزيز431553

34دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىتارا صالح محمدصالح431566

35دبلوم2- كفري 52277السليمانيةأنيىهاوسةر كامةران حمةسعيد432332

36إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىكشاو محمود فتاح118255

37إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىكوثر عماد احمد432341

38إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىروزكار طه نامق431461

39إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىفاطمة عزيز رحيم431426

40إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىالرا ساالر عبدالقادر118184

41إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىزهرة محمد حمةغريب431373

42إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىشيالن فتاح حميد432315

43إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىزريان محمد قادر432385

44إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىعائشة عزيز رحيم431439

كو توفيق432352 45إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىهاوين شير

46إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىتارا ساالر عبدالقادر118200

47إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىسوالف حسن احمد118266

48إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىاسوده عزيز مجيد431487

كو توفيق431493 49إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىبريخان شير

50إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىايمان نوزاد عباس118281

51إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىايفار ابوبكر محمود432342

52إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىجنار قادر محمد431474

53إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىشيالن اسماعيل احمد67559

54إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىدلنيا احسان محمدصالح432377

55إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىايالف علي احمد431410

56إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىشيدا اسكندر عبدالمجيد431331

57إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىشلير ابراهيم مصطفن432337

58إعدادية2- كفري 52277السليمانيةأنيىزارا محمد عزيز431294

1ماجستير2- بازيان 22278السليمانيةذكرهادي محمد احمد140145



2بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرعثمان رفعة احمد504332

وان حسن ابراهيم504287 3بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرسير

4بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرمحمد كمال صالح139610

5بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكربةرزان عبدالقادر احمد140272

6بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرريزين ابوبكر نضالدين140148

7بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيمن رفيق حمة411061

8بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرعثمان رضا محمد140188

9بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهةوراز عثمان عبدالرحمن410639

وان حمةرشيد احمد409301 10بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرسير

يف محي الدين408886 ن شر 11بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرحسير

12بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرريباز محمود هيدايت140284

13بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرلقمان قادر احمد55810

14بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكردارا أنور زوراب521909

15بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهاورى بكر كريم409024

16بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرئارام رفعه احمد140052

ن504341 17بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرسيوان حسن حمةامير

18بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكربرزان أنور زوراب410630

19بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكركاروان سالم عارف140223

20بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكردابان انور محمدغريب55818

21بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرساالر محمد رسول140172

22دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهاوش بكر كريم409121

23دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرارام محمود هيدايت396820

24دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرشوكت اسماعيل محمود140176

25دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرساالر طاهر حسن504319

ن504329 وان حسن حمه امير 26دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرسير

يف صالح140253 27دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرسام سام شر

28دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكربريار نوري عبدهللا410934

29دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرسامان سعدي احمد495358

30دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكريادكار محمد عبدهللا140325

31دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكراكي  عزيز كويخاكريم504313

32دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهةفال ايوب غفور504344

كول علي140285 33دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكراياد شير

34دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرصابر جالل محمد55858

35دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرنعمان عبدالرحمن نوري140197

وان محمدعل محمود136299 36دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرشير

37دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرعبدهللا رمضان عبدهللا136173

كول علي55854 38دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكركرمانج شير

39دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيمن صديق فقىاحمد139920

40دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيمن سعدى احمد140247

41دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرفرهاد بهاءالدين قادر55851

42دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكردلشاد غريب كريم504236

43دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرتوانا سالم احمد411058

44دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرسامال محمد عبدالرحمن504335

ن139755 45إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيمن ابراهيم حسير

1ماجستير2- بازيان 22278السليمانيةذكراميد انور زوراب409428

2ماجستير2- بازيان 22278السليمانيةذكركاروان كمال نريمان140316

3بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهونه ر ابوبكر نضالدين140154

4بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرريكةوت خالد عبدالقادر411053

وان لقمان نورى517807 5بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرسير

6بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهةلكةوت خالد عبدالقادر55913

7بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرارشد ابراهيم عبدهللا55834

8بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرمنصور عبدالرحمن نورى140216



9بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكراسو محمد محمد140194

 حمةعلي55904
ن 10بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهةردى حسير

11بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكراسو رحيم مصطفن410641

12بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرمحمد جالل محي الدين410941

ن410846 13بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيمن احمد حسير

14بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكررةوةند جالل محي الدين139841

15بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرسه روه ر احمد عمر140287

16بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرجاالك محمد احمد55852

ن504255 17بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكركاروان ممند محمدامير

18بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرديارى لقمان رضا411065

19بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرجاسم عبدهللا محمد140320

20بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرشفان كاوة محمد رشيد55798

21بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرشادمان طه كويخاكريم410855

22بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرفرمان عمر سعيد139377

23بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيوا محمد احمد504316

24بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكردابان صالح حمة410644

25بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرزه رده شت حسن عبدالرحيم504325

26بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكركوران طة قادر504343

27بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكرشمال طه كويخاكريم140257

28بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةذكراردالن فاتح عبدالكريم139641

29دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكربريار رفيق جمعة411073

30دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرناظم هدايت عبدهللا140173

31دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرباوةر كاوة محمد140264

32دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكركوزين قادر طة140332

33دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرئاسو فتاح عثمان55892

34دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن فتاح504323

ن عمر55890 35دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرعمر ياسير

ن عمر55836 36دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكررابةر ياسير

37دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرئاودير جبار محي الدين139850

38دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكربازيان فرهاد نجمالدين55911

يف صالح140289 39دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهوكر شر

ن140192 40دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهارون كريم محمدامير

ش صالح عبدالكريم411039 41دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكرهير

ن55886 42دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكربةرهةم محمد حسير

43دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةذكربه رهه م محمود رشيد504322

44إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرزانيار مارف حسن504252

45إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكراركان عدنان عمر139525

46إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرريبةر لقمان محمد136276

47إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكربرهم ابراهيم عزيز409330

48إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكررابه ر فهم حسن409352

49إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرمةبةست صالح حمة504273

50إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكركاردو كامران حمةرشيد504225

ن عزيز504317 51إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرمحمد حسير

52إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرئاري عدنان عارف140201

53إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرهاورى محمود صابر136136

54إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكراسامه جبار محي الدين55843

55إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكربيستون عل عباس55888

56إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرريبوار طه كويخاكريم140254

57إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرامانج رحيم مصطفن408913

58إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكربابان عدنان عمر139542

59إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرعلي كريم خليل140315

60إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرمحمد شدار جالل136151



61إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكربالل قادر احمد55802

62إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرهالل كامران محمود55871

ن شدار محمد139568 63إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكربةلير

64إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرزانا هدايت محمد139931

65إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكراكام محمد كريم139618

66إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرهيمن ممد احمد408937

67إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرشاالو حاتم طه139558

68إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكردابان شوان قادر410617

69إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرراويز محمود عبدالكريم139799

70إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرشكار احمد محمود405837

71إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكراحمد محمد احمد408948

72إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرئاكار دارا عبدهللا136254

ن عمر حسن140206 73إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرسفير

74إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةذكرسامال محمود رسول504246

1بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسةناريا قادر محمد504333

2بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهاوراز كمال صالح504338

3بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىاشنا مجيد محمد140159

4بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروشنا اسعد محمد140271

5بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىحليمة مجيد محمد411092

شنؤ علي اسماعيل411049
6دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيى

7دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىساكار محمد رضا409339

8دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفينك محمد عبدهللا140327

ن139489 9دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىمهاباد عثمان حمةامير

ن504324 10دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزينو عل حمةامير

11دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئاشنا عمر عبدهللا409345

12دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىعالية عزالدين قادر410635

13دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسارة محمد عبدهللا139387

14دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروشنا محمد رضا140248

ة عبدهللا خرسو140233 15دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىامير

ن409194 16دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكويستان جالل حسير

17دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشادان رؤوف محمد504314

18دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكزال جميل جالل55867

19دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىميديا ابراهيم عبدهللا55855

20دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفريشتة عمر حسن140212

21دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىوةزيرة عزيز جمعة140209

22دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىاره زو عزيز احمد139988

و قارمان عثمان140184 23دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهير

ن55839 24إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىقمرية ناصح امير

1بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىجاوان صديق محمد495356

ن كاوة كريم504258 2بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىافير

ن كاكةاوال408863 3بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبهار محمدامير

4بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفينوس توفيق محمد410605

5بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىنامو حسن عبدالرحيم504345

ن140323 6بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتانيا عثمان حمةامير

7بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىديمن كريم خليل140313

ن55897 8بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروخوش كريم محمدامير

يف محمود410884 هةرمي حمةشر
9بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيى

10بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتارا خةبات محمد410757

11بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكواللة نوزاد نعمان55873

وت504328  بير
12بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروخوش صديق ففى

13بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئاويز سهام محمد410832

14بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسارا صالح احمد140295



يف140309 15بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبفرين احمد شر

16بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكويستان محمود محمد410595

 علي410921
ن 17بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروشنا حسير

18بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشه يما كريم خليل140314

ن رضا409359 19بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهةتاو حسير

20بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتافكة صالح عمر136110

21بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشوخان احمد عزيز504337

22بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكواللة غريب مح الدين136105

23بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىنزار فائق محمد رشيد140329

24بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسونيا مبارك احمد410612

25بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىدانيا عدنان سالم140281

26بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبةروا كريم خليل140312

27بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهةوار محمد عزيز140302

28بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىجنار لطيف سالم140261

29بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشاجوان كريم محمد410904

ن140187 30بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىرازاوة عثمان حمةامير

31بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىخةندة رؤوف محمد504346

و خليل رشيد504235 32بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهير

33بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبنار عبدهللا صديق504321

34بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسارا عمر كريم136163

35بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىحليمة جليل صالح55893

ن رضا411045 36بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزاكاو حسير

37بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسيوة محمد فيض هللا140170

38بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزوان اسماعيل عبدهللا411025

39بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتريفة نجم الدين غفور139628

40بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزريان اسماعيل عبدهللا504327

41بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيدا صالح كريم139866

42بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىمزدة رضا محمد55864

43بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىديدار جواد محمدبانةي409376

44بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىريزاو محمدرشيد صالح410685

45بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهاوزين يوسف رسول136294

46بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبةهار رزكار رفعة517801

ن55898 47بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروباك كريم محمدامير

48بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفريشتة عدنان سالم140298

49بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىخوسر هادى خليل504231

50بكالوريوس2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكونا خليل عل411079

51دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهيشو يوسف رسول136203

52دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكلثوم حامد قادر504311

53دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبيخال عمر رحيم504342

54دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشاجوان احمد محمود410626

ي بشتوان سوارة55859
55دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيين

56دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىمرزية مجيد حمة136120

57دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسوزان طة قادر410868

58دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهاوناز فريدون محمد55875

59دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتارا دارا مجيد411071

60دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسوزيار احمد رسول55814

61دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىخةالت كاوة محمدرشيد55846

62دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسوما جوهر عمر140274

63دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىجيمن سليم خورشد139399

64دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروزان جواد محمدبانةي409421

ن55837 65دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىساوي حسن حسير

66دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسازان عثمان احمد140290



67دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىدةريا حاتم طه504336

68دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروزكار محمد رسول55820

69دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىدلنيا رزكار عزيز408732

ن ابوبكر نضالدين140306 70دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئةفير

71دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيماء بةرزان نجم الدين140004

ا هدايت رمضان410648 ن 72دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهير

73دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشنكا ر محمدعل محمود409244

74دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىدلكةش صالح عبدالكريم140269

75دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشانو رؤوف جالل410764

76دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشادان احمد محمود409186

77دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىريزاو شهاب فتاح504340

78دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتازان انور حمة410895

و انور نوري55883 79دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهير

ن اسود عبدهللا55868 80دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئةفير

من احمد محىالدين139829 81دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشر

82دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىجيمةن رفيق جمعة411085

83دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشارا محمد عبدالقادر504289

84دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهاوزين هدايت محمد139473

85دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىافان حامد محمد140293

ن انور محمدغريب136214 86دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىرةنكير

87دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبناز سعيد رشيد504290

88دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزاكاو طاهر فارس55881

89دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىثناء عطا احمد140160

90دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكازيوة حسن عبدالرحيم504294

91دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسه نا محمد رشيد صالح410747

92دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزريان نورى رمضان140168

ن حسن140243 93دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيين ياسير

94دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكةشيى صالح عبدالكريم55900

95دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىساوين مبارك احمد517757

96دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىخالت نورى رمضان504320

97دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىنةوال عبدالقادر عبدالكريم409207

98دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفرميسك اكرم سالم140278

ن صالح136307 كالي حسير
99دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيى

100دبلوم2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفينوس عبدالسالم احمد408785

101إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشاجوان لطيف سالم139805

102إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىماريا عدنان سالم140304

103إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسيوة حامد قادر409169

104إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىره وشه ن يوسف عبدهللا136269

105إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسوما مولود محمد55862

106إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىتابان عبدالقادر احمد504237

دوس عبدالسالم احمد136180 107إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفير

ن جوهر عمر136167 108إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشةنكير

109إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروزين رؤوف صادق136208

110إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزريان عدنان عمر139887

111إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئه وين احمد خوارحم55865

112إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيالن كاوة كريم504222

113إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيين كاوة محمد139508

114إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىباوان ابراهيم عل136219

115إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىديمةن رزكار عزيز408603

سوسن ازاد علي504266
116إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيى

117إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشازيار حميد رؤوف140300

118إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىزيرين محمد رضا55907



119إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىافان رزكار عزيز408553

120إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهونيا ازاد حسن55848

121إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسوزان عبدالقادر احمد504239

122إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسورية فرهاد نجمالدين136228

123إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىماريا فريدون حسن408811

 علي139766
ن ي حسير

124إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئاشيى

125إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئاسودة جواد محمدبانةي410822

126إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىئاسوده جبار محي الدين55844

127إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىفريشتة ساالر جالل55878

128إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىته الر خه بات محمد136116

ي ابراهيم علي504285
ن
129إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىباق

130إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشاناز طاهر فارس136318

131إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىسارا لقمان عزيز140229

132إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىله نيا صالح عبدالكريم140191

133إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىروبار لطيف سالم140165

134إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىيرسى ستار رمضان409323

135إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىهةاللة يوسف عبدهللا136232

136إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشيواز محمد عارف139976

ى بةرزان نجم الدين140035 137إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىبرسر

138إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىشارا حاتم طه140321

139إعدادية2- بازيان 22278السليمانيةأنيىكه وسه ر احمد مولود139455

1دكتوراه2- جمجمال 52279السليمانيةذكريونس محمدصالح حمة410417

2ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهلو صديق فريق410294

يف71161 كو محمد شر 3ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشير

4ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكربيستون رحيم ولي163017

5ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكرازاد سعيد احمد72293

6ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكرارام حازم فتاح432896

7ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكرئةرخوان فتاح عودل163628

8بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهاوكار ازاد محمدشكور432903

9بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرنوزاد جليل محمد409970

10بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريبوار رؤوف عبدالرحمن513055

11بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهادي فريق قهرمان499787

12بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حميد163138

13بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربيستون عزيز صالح163277

14بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرطالب سعيد احمد71340

15بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراركان كاكةرش كريم499764

16بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرصباح حميد محمدسعيد72676

17بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجمال فائق عبدالكريم163588

18بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركامران عارف جوهر71429

19بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدهللا علي شكر499658

ن163041 20بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراحمد عبدالرحمن امير

21بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعادل عارف جوهر409964

22بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيمن فتاح محمود432906

يف410483 23بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرازاد نورى حمةشر

24بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعلي حمةكريم حسن163325

ن كريم احمد163228 25بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرتحسير

26بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجهاد خالد عمر410275

ش رؤوف عبدالرحمن499698 27بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهير

وان محمد طاهر71049 28بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسير

29بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرابراهيم عبدهللا محمد499621

30بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربشتيوان عبدهللا جمعة72516

31بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسوران حسيب محمد163549



32بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرزانا عل فرج71329

ن163562 ن محمدامير 33بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهاوكار امير

34بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراوات عزيز رسول163413

35بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركريم بجكول محمد72075

36بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراسماعيل علي عبدهللا499640

37بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكردلير عبدالرحمن حسن71234

38بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرفرهاد محمد محمود436737

ن163116 39بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرابراهيم خدر امير

40بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوران عمر مجيد72270

41بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكررزكار طاهر محمد71459

42بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشباز حمة توفيق410534

43بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرارام يوسف فائق162987

44بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرزرنك علي كيفالدين163119

45بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرلطيف علي قادر71852

ن خرسو71567 زاد حسير 46بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشير

ي محمود163360
47بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعمر توفيق ففى

48بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيدايت جمال قادر499507

49بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوران كريم محمود499708

50بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرقانع صبحي شكور72358

51بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكردلشاد لطيف كريم410034

52بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهلمت عبدالسالم علي409955

ي حاجي410212
53بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوران كاوابن

ن جبار410191 ن محمدامير 54بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسفير

55بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرفرهاد محمود حاتم499617

56بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرياور علي قادر120020

57بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرساخوان فتاح عول163392

ف نجم154685 58بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشاخوان اشر

59بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراراز ابراهيم مصطفن499677

60بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراشنا فاتح عزيز410406

61بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراراز عبدالخالق محمدعل410147

62بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركاروان فتاح عودل163688

63بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركاروان حبيب احمد409974

64بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركاوه خالد رحيم432949

65بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهريم عبداله عارف119936

66بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركارزان مجيد حمةرةش71212

67بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمريوان نه وزاد احمد163538

68بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرنجات فاتح محمد71390

ن عمر كريم410300 69بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرحسير

وان عبدهللا عل72410 70بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسير

71بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرارام ابوبكر احمد71528

72بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيمن حسن افندى163214

73بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعثمان مارف محمد163367

74بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربشكو عبدالرحمان محمد71450

75بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرروزكار اكرم صابر163530

76دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرئارام محمد عزيز72577

77دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعلي عثمان احمد71409

ن120004 78دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرفالح صالح امير

79دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهلمت محمدخالد عمر72160

80دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركيالن فاضل كاكةرةش71911

81دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرولي حمةعل عودل163213

ن71063 82دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيوا كاكل امير

83دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشكوت شتيب ساالر163643



84دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسامان كاكةعبداللة عزيز163387

85دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيوا مجيد فتاح163328

86دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حسن163508

87دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرحسن احمد كريم72617

ن72177 88دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكررمضان محمد حسير

89دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرطه عمر جبار163304

90دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعباس محمد فرج72193

91دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكريوسف حمةغريب محمود163664

 علي فرج513079
ن 92دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرحسير

93دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسوران مصطفن محمد410525

94دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرئاكام محمد فرج220344

وان حمة حمةغريب72255 95دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسير

ن عثمان محمد163355 96دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريبير

97دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكريوسف مجيد عبدهللا163656

98دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرنهروان محمد طاهر71379

99دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراركان محمد جليل410040

100دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكررينوار عثمان محمد163358

ش حسن توفيق163594 101دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهير

102إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجمعة جالل توفيق163206

103إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرطارق فريق قهرمان432935

104إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعلي عمر عبدالقادر163345

105إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكربيكرد عثمان علي163553

106إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكراحمد محمدصالح عبدالقادر163653

107إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجمعه حمةنجم توفيق499654

1ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهاورى لطيف مجيد513071

2ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوران سالم محمد499591

ن كريم163272 3دبلوم عالي2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد تحسير

4بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربروا نجمالدين نايف120089

5بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربرهم جمعه محمدغريب163052

6بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوران فخرالدين محيالدين163322

7بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكروريا خالد حمةرشيد163342

8بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرايوب عزالدين محمد432865

9بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشاالو لطيف مصطفن410450

10بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمصطفن جمعه مصطفن409945

11بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشاخوان جمال عبدالحميد163380

12بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرخوشةويست علي حميد163394

13بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشهد محمد توفيق163650

14بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربريار علي قادر499795

15بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشفان خالد عمر71628

16بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشمال احمد محمود163408

17بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجوتيار غازي محمد410506

زاد كاكةبرا احمد163608 18بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشير

19بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرناشاو عبدالكريم ولي499757

20بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكروريا حمة توفيق410522

21بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد دزوار لطيف410207

22بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشاهو رحيم ولي499573

23بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد عبدهللا احمد71512

24بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدالخالق فتاح كريم409886

ن محمد نوري499781 25بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرامير

26بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوجر ناصح كريم163679

27بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمروان عثمان سعيد410350

28بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهوشيار عبدالجبار مصطفن163400



29بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركامران لطيف رسول410474

30بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرحسن بكر عثمان71947

31بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجيا غفور ابراهيم163625

32بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكراميد طاهر عزيز119932

33بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهاوكار عمر جبار163363

34بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسعدهللا كريم محمد499714

35بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرفرياد خليل كاكةخان409999

36بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرفؤاد ازاد محمدشكور163512

37بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرايوب سيدكول فاتح499567

38بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسوران صباح نوري72699

39بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيوا احمد عل412072

40بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعل عمر حمةغريب163249

41بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدالقادر عبدالرحمان قادر72829

ي كاكةويس71646
42بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدالباسط ياجن

43بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرراستكو نجات عزالدين432941

ن حمة499357 44بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرديندار حسير

45بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوران بهاءالدين عبيد432908

46بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربرزان بوال عبدالرحمن409980

47بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكريعقوب بيستون حكيم499680

ن ابراهيم سعيد410341 48بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربلير

49بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرتوانا طارق فريق410233

50بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسوران جالل رحيم71123

51بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكربيوةر علي بكر410535

52دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكريوسف ازاد نوري410480

53دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهاوبش حسن كريم72426

54دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراسماعيل رمضان محمد432874

55دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدالرحمن جالل فائق432943

56دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد عثمان محمد163533

57دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراركان سوارة عثمان513163

58دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعمر عثمان سعيد499768

وان نجم الدين مح الدين154487 59دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسير

60دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرزانا عمر محمدالو163261

61دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدهللا عرفان عثمان410087

يف410013 62دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشفان عزيز شر

63دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهمزة اسماعيل محمدرضا513260

 علي163225
ن 64دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريدين حسير

65دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهيمن ابوبكر احمد71505

66دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرازار جمعة حسن71315

67دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركرميان صباح فارس410136

68دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراسو نجاة عزالدين432876

69دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرزيار عبدالرحمن محمد410228

70دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركارمند كاوه عمر432916

71دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرهزار ازاد محمد163502

72دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعلي سوركيو حمةكول409950

73دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشيواز محمد محمدطاهر410240

74دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمريوان عزيز احمد513008

75دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكروريا احمد محمد120160

76دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراحمد ناصح محمدرضا72598

77دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركارزان كمال احمد499320

زاد محمدرضا513014 78دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرالياس شير

79دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكريوسف فخرالدين محي الدين163302

80دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكربافيل كاوابن حاج 499576



81دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرتوانا جزا فتاح410252

82دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكربرزي احمد عزيز72761

83دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكررينوار نجاة صابر432861

84دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرروند نجات صابر410221

كو عل163524 85دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد شير

86دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمسلم مريوان صالح499738

87دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرديار ولي سعيد410286

88دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركةرميان ئازاد غفور12198

89دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراسماعيل ازاد نورى432872

90دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركوسار محمد قادر410004

91دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسالم قادر احمد410446

زاد كاكةحمة163335 92دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريكوت شير

ن حسن410464 93دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعلي حسير

94دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرشجل كاكةرش كريم71480

95دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعبدالكريم عبدالقادر محمدخليفه499662

96دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراسو حمةرضا محمد163670

97دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكراحمد عبدهللا حسن499382

ي499332 ي حاج 
98دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد كاوابن

ن163351  حسن محمدامير
99دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمصطفن

100إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد هاشم قادر71548

101إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكراودير عمر محمد163313

ن163287 102إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرحمزة اسماعيل امير

ن119947 103إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرراويز حسيب حسير

104إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرزيار احمد عبدالرحمان163210

ن طارق فريق410243 105إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكربةهير

106إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرتوانا عبدالجبار مصطفن162929

107إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريبوار عبدالصمد حسن432885

108إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرديدار جالل خالد499415

109إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد مهدي بكر410168

110إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكروريا وهاب نرسالدين432862

111إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرنهرو عبدالرحيم محمد163268

112إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرقاسم هاشم لطيف499596

113إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرسهند سعد محمد120181

114إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد ناصح محمدرضا432926

115إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرجبار جالل محمد162911

 علي163384
ن ن حسير 116إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريبير

117إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكراحمد عزيز محمد72096

118إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمروان ابراهيم عثمان163556

119إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكراكام ناظم محمد499745

120إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكراكو عبدالباسط احمد499349

121إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعيىس سالم محمد410530

122إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكربهست فائق عمر120101

123إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكركاروان حسن كريم72451

124إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكراحمد سامال مجيد432945

125إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكردانا عبدالجبار مصطفن162934

126إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد طيفور خورشيد163557

127إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد جعفر حسن162961

128إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد اسماعيل علي499650

129إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرريباز حمةرضا محمد163672

130إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةذكرمحمد عادل عارف409903

131بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرعدنان صالح حمةكريم154496

ن رضا154508 132بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرحسيب حسير



133بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةذكرفريدون كاكةبرا احمد163615

ن163376 134دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةذكركريم فتاح حمه امير

1دبلوم عالي2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكونا عبدهللا عزيز163365

ي طارق فريق499790
2بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهيفن

فيان محمدصابر محمدعلي410370
3بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

4بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكةشاو احمد محمد71273

5بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىلميعة محمود رشيد410022

ن عبدهللا163131 6بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهيفاء حسير

7بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهاوزين عبدهللا عبدالرحمن71415

8بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىيرسى حميد طاهر410264

9بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتالر مطر عبدالقادر163568

يف163336 10بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىساكار عزيز شر

11بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاشاء غازى قادر71300

12بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيان محمد حمةعل410261

يف163432 13بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسعاد محمد شر

14بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشوة احمد كريم163145

15بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىزيان محمد عزيز410504

16بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكازيوة محمد خضن71592

و محمد احمد71192 17بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهير

18بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدلنيا عبدهللا عبدالرحمن71575

19بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكونا محمد محمد410402

ن163632 20بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىميديا اسماعيل امير

21بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكردستان ازاد نورى163571

22بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيخال خالد محمود163233

23بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىميديا احمد محمد72654

24بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىزينو عبيد عبدول71708

25بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيان عثمان عل71879

26دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشوخان ابراهيم رشيد72639

ن شاسوار رشيد71181 27دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنرمير

28دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىرمزية فتاح عزيز72561

29دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىقومريه فتاح عزيز72136

30دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكلرس علي محمد409939

31دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكزال عزيز صالح513062

32دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشهال حمة حمةغريب163619

33دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشلير شمس هللا غيدان162993

34دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجنار ازاد حسن410164

ي كاكةويس72111
35دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنشميل ياجن

36دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسعاد صفر كريم163591

37دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكواللة كريم جالل210681

38دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيمان طه احمد163481

39دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسارى جالل فتاح71729

40دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبفرين رحمان محمود163064

41دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهاوزين ازاد حسن409932

42دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشوخان ناصح فاتح410457

43دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجنار قادر محمود72326

44دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهاوزين حمادى احمد432936

45دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشنوو عبدهللا محمد163503

46دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيان عبالرحمان قادر212219

47دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجيمن ابراهيم احمد163574

48دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشادان فؤاد رحيم409958

49دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتارا هادى محمد162793

50دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكويستان نضالدين حسن72866



51دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشنو خليل عبدول119816

52دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجنور غريب محمد163436

ن71861 53دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجنار عل حسير

54دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىليل عبدالجبار مصطفن71249

55إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيان كاكةويس محمد410246

56إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشكرية شفيق رشيد120116

57إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىرازاو برهان عبدالرحيم499668

1ماجستير2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتارا وهاب محمد72714

2بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسنور حمة توفيق410541

نسار محمد علي163298
3بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

ن410537 4بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتانيا صالح محمدامير

5بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهونيار ريبوار رؤوف499612

6بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشاريز قادر حمةسعيد410151

7بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبةرى ول عل432931

8بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاشنا ريكوت سعدون410323

9بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشادان صالح محمد499727

10بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيدا احمد كريم163611

11بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنهايت عبدالجبار مصطفن163509

12بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهاوناز عمر محمد163295

ن عبدالرحمن حمةعل163560 13بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىافير

14بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسارا جوهر صالح163499

15بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيكار قادر حسن410487

16بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىساية صالح محمد163605

17بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهوار عابد حكيم409992

18بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىليل لطيف رحيم163624

19بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدلنيا محمد احمد410307

ن163617 20بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيكرد محمد امير

21بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيان اسماعيل سعيد410239

22بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوكار عمر حسو410467

23بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىساية كامل غريب409994

سارا طاهر علي410433
24بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

25بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىباخان احمد عزيز72778

بيخال علي حسن72387
26بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

27بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيام حسن صابر71403

28بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىزريان اسماعيل محمدرضا410410

يف نضالدين163640 29بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشاكول حمةشر

30بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشنو سوارة عثمان513183

31بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروزكار عبدالجبار مصطفن163405

32بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتارا لطيف محمد72728

33بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىئارا احمد محمد163496

34بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيالن شكور فتحاهلل72809

35بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىلينا هلمت محمدخالد72742

36بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكوهر فاتح صالح119902

زاد خرسو499656 37بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىئاشتيار شير

ن بهجت حسن119919 38بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشهير

39بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىايمان وهاب نرسالدين163646

40بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىايمان عزت عبدالقادر410375

41بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىريزنه رحيم حمةصالح513247

42بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهيالن انور افندي163289

كو عل163526 43بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىرازاو شير

44بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشوخان عبدالرحمن محمود72348

45بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشوخان سوارة عثمان513190



ن اسماعيل سعيد71100 46بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىئةفير

زاد سعيد163417 47بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيالنه شير

48بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكونا حسن قادر163618

49بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىفاطمة عزيز احمد72083

50بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيكا كريم بجكول71659

51بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبرى احمد صابر163486

52بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروزان احمد محمد162783

53بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىرهند ريبوار رؤوف499579

54بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىريان احمد محمد163583

55بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكوسار محمد صالح163123

56بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسكاال فاضل عل410289

57بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكوردستان مروان محمد163546

58بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروباك بالل حمة163519

59بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهاللة غازي محمد163602

60بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدنيا احمد محمد72370

وان غيب هللا163582 61بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدلوفان سير

ن163222 62بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىفضيلة عزيز محمدامير

63بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىمريم يوسف خورشيد163596

64بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروشنا عبدالجبار عبدهللا71930

ن163291 65بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكوجر اسماعيل امير

و فائق499584 66بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىخيالن بيرسر

زاد نامق72224 67بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوما شير

ن وهاب نرسالدين382483 68بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىرنكير

69بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروشنا حمة توفيق410452

70بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوما عبدالحميد كاكةحمة410540

71بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيام اسماعيل حسن71441

72بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجيمن ابراهيم محمد410395

و غازي محمد410517 73بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهير

74بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبةهار رضا حاتم517837

75بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنازدار برهان احمد163477

76بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىزينو لطيف نادر163324

77بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىريزين عباس عل71466

78بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاسماء ناصح كريم163682

شوخان علي قادر119951
79بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

80بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوما حمةخان حمةعزيز410499

81بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاكار جيا هادي163265

82بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيان محمد عزيز432878

ان جمعة فريق163354 83بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسير

84بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروشنا عزالدين محمد432871

85بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىريناز قاسم مال163007

86بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاشنا رمضان محمد410345

87بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىمريم جمال فائق163586

88بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشادان جبار جالل163285

89بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيماء حمةخان حمةعزيز410182

90بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروزكار عزالدين محمد432892

91بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىداليا ازاد قادر163347

92بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىفينك فاضل عل499627

ن محمدصالح163028 93بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكولستان حسير

94بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسازكار عزالدين محمد432868

95بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجيا حميد عزيز163330

96بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهانة قادر فريق71495

97بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاسماء كاكل رؤوف432891



افان حمةعلي مجيد163492
98بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

و فائق410198 99بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروزان بيرسر

100بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىزريان شتيف محمد410216

101بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيشتمان حميد محمد154615

ن محمدصالح163685 102بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجيمن حسير

103بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتابان محمد محمد410431

104بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشوخان جبار احمد72544

ن410291 105دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىايفان فيصل ياسير

ن رشيد فتاح410007 مير 106دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشر

يف410045 107دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىامينه برهان محمدشر

108دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوزدار غازي محمد410257

يف72238 109دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىئاال ابراهيم شر

110دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشادان جمعة حسن119875

ليلي فائق كاك عبدهللا410437
111دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

112دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسارا جمعه محمد432880

113دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاشنا نوزاد عبدالقادر513022

114دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىخنساء قاسم عبدهللا163516

ن رسول جبار71260 115دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنازه نير

116دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيماء احمد صالح499342

117دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجيمةن سوارة حمةخورشيد410423

118دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدةريا انور قادر432902

119دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيكار عبدالجبار مصطفن163399

120دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاال عمر محمدالو163264

121دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىرؤشنا وهاب عابد71365

باخان علي قادر119927
122دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

123دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيالنة جبار احمد410116

ناز علي حميد163622
124دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

125دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىمياسة ففى جالل410386

126دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشادية سوارة عثمان513237

127دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاسماء جمعة احمد71077

128دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوالف لطيف اسماعيل432930

129دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىايمان مريوان حمه163374

130دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشنكة احمد كريم410439

131دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوزان حسيب احمد410249

يف410443 132دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوما نوزاد شر

وي مطر عبدالقادر163236 133دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشين

134دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىخندة فرهاد فتاح403177

135دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىديمن ابراهيم احمد163579

136دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىخيال هيوا محمد163309

137دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيمان جمعة حسن119863

ن410075 138دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسيوة عزت محمدامير

139دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسازان عبدالواحد عزيز499635

140دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىخيالن مريوان احمد410218

141دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبناز جبار سعيد163254

ه جمعه مصطفن499672 142دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىامير

143دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىخولة ريبوار حيدر525687

ن قادر163231 ن امير 144دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىافير

145دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاسماء عزالدين محمد432869

146دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاشنا لطيف مجيد499364

يف صديق163259 147دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجوان شر

148دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىفيان احمد قادر499692

149دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبةهار قادر حسن410331



150دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبنار صابر رشيد499749

151دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروخسار عبدالرحيم محمد163636

152دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىالفة مجيد عبدهللا163658

ن71614 153دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشاجوان فيصل ياسير

بيام علي عبدهللا499375
154دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

155دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسارا حمةرضا محمد163676

156دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسارا قاسم عبدهللا71757

157دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدلنيا شاسوار رشيد163338

158دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنزيره جمعه مصطفن410203

ن432910 159دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىههناره فاخر حسير

160دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشنكة ابراهيم احمد71998

161دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشهال جالل جعفر410018

162دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهيفرست بيستون عزيز163372

و فارس محىالدين410538 163دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهير

ة عارف معروف163293 164دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسمير

165إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنةوا حمة توفيق410532

كوردستان ولي سعيد499701
166إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

كو عل163079 167إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوما شير

168إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىجاوان خلف طاهر432887

ا عادل عارف409928 ن 169إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىلير

170إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنيان عثمان سعيد410355

ن71838 171إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشةن عثمان محمدامير

ن كريم432911 172إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسارا ياسير

173إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسازان جبار محمود410516

174إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىفينك طارق فريق432883

175إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىباخان كاكةحمة خورشيد163717

و عبدهللا سعيد499490 176إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهير

177إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىايمان محمد عارف119945

178إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروزان شدار كريم119955

179إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسيماء هيوا عمر432907

يف نضالدين410531 180إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاسيا حمةشر

181إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشادان فرهاد غريب499664

182إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبيمان عبدهللا سعيد499406

183إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيين عثمان محمد163651

184إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدانية فؤاد عزيز432888

185إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيالن دلشاد عبدالسالم410247

186إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىروناك عبدالرحمن حمةعل163667

187إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهانا صباح حميد72856

188إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىهناو كامران نوري410027

189إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىمروا عل رضا119953

190إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاسيه وهاب نرسالدين163440

191إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسكاال ريبوار عثمان71895

192إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكازيوة فاروق واحد162955

ي صالح محمد432860
193إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىدشين

194إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىسوالر عمر احمد162850

سوما علي كيفالدين163662
195إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيى

196إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىارزو صمد صابر163320

197إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىالفان محمد عبدهللا432855

از رؤوف لطيف120124 198إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشير

ن163292 199إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىاريفان اسماعيل امير

يفان احمد حيدر119939 200إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىبير

201إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىكشاو ابراهيم محمد163390



202إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىنهاية طارق خليل163544

203إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىالهام احمد عادل499371

ي ايوب كريم71287
204إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيين

205إعدادية2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىايمان ازاد قادر119892

206بكالوريوس2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىليل محمد صالح499774

207دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىشيالن جالل رحيم71109

208دبلوم2- جمجمال 52279السليمانيةأنيىتافكة عمر احمد163340

1بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكربيستون محمد عبدهللا130490

2بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكراحمد محمد عبدهللا130152

3بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكربيستون محمد فتاح130423

ن133220 4بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرازاد كريم حمةامير

5بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكركاروان حمةخورشيد حمةرشيد130024

6بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرهزار كريم رحيم433050

ن49385 7دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرحسن علي حسير

ش محمود احمد433068 8دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرهير

9دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكريوسف محمد عبدهللا130465

10دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكربريار عطاهلل عبدالكريم504649

ن133153 11دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرشدار كريم حمةامير

1بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكراحسان نعمان حمه صالح504362

2بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكراالن احمد محمد433051

3بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكركاروان رضا حمة133097

ن سليمان130436 4دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكربهروز امير

5دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكراوات فتاح كريم49422

ن عزيز130430 6دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرارام امير

7دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكراردالن عثمان علي433047

8إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرداود اراز حمةخورشيد130008

ن129986 9إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرهه ردى عزيز حسير

10إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكررةوا جعفر كاكةحمه129968

11إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرعبدهللا عمر غفور49395

12إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكردزوار كريم رحيم433076

13إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرمحمد جزا طاهر133244

14إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرايوب صالح احمد130171

15إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرمحمد رفيق فائق130496

16إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكروريا مصطفن حمةصالح433046

17إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكربةيوةند كامران محمد433085

18إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكراريان حمةخورشيد حمةرشيد130057

19إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرعزيز عارف محمد130144

20إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكردياري عزيز سعدون49408

21إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرزانا لقمان علي130001

22إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرمحمد نجمالدين صابر130071

23إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةذكرديكان طاهر احمد133198

1دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىسةيران محمد فتاح130043

ن130461 2دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىهنار لطيف حمه امير

هه الله علي حمه رشيد130446
3دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيى

4إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشيدا محمد قادر504348

ي433089
5إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشنو محمد غين

ن محمد عبدهللا504656 1بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىنرمير

ن محمد433066 2بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىسنور تحسير

3بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىكزال رؤوف عبدالرحيم504358

4بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىسنور عبيد توفيق133170

5بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىده شين جزا عثمان130401

6بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشدشت عزت محمد130456



ين شكور فتاح433054 7بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشير

8بكالوريوس2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىخبات فتاح كريم133120

ن130429 9دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىزريان نورى حسير

10دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىزريان احمد محمد433052

ن49444 11دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىكزال لطيف حمه امير

12دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىتافان كامل محمود504652

ة مصطفن فتاح433056 13دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىكةنير

ن130410 14دبلوم2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىسوزان صالح محمد امير

ن عزيز سعدون49414 مير 15إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشر

16إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشلير عبدهللا احمد130082

17إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىشهال ساالر حمة130384

ن130225 18إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىزيتون عزيز حسير

19إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىخيابان رضا حمة130124

ن محمد433045 20إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىسوما تحسير

21إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىليل ساالر حمة130396

22إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىعفاو عثمان حمة49434

23إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىفينا اراز حمةخورشيد130451

24إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىاريفان نوري محمدسعيد130241

25إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىبةروا عزيز محمد504661

26إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىكزال عبدهللا احمد130092

27إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىروزان جعفر كاكةحمة130183

ن130216 28إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىنوروز عزيز حسير

29إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيىداناس حمةخورشيد حمةرشيد130104

نازدار دارا حمةعلي133185
30إعدادية2- سنكاو /شورش52280السليمانيةأنيى

1بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكراسعد توفيق فتاح211232

2بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرتوفيق قادر محمد432444

3بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرئاكو محمد حمه سعيد211245

4بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرئاريز محمد توفيق49308

5بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربختيار مصطفن حمةمراد49304

6بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربةرهةم محمد عنايت379076

7بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرسلمان قادر صديق49277

ن211235 8بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرماكوان نضالدين حسير

9بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرصباح عبدالكريم علي211253

10بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربيستون حمةالو توفيق514717

11بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكركيوان جالل روستم211209

12دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكراراز قادر توفيق211217

وان محمود عبدالرحيم514700 13دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرشير

14دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرشكوت يوسف مصطفن211242

15دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربةرهةم هوشيار محمد227787

16دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرناجح اسعد قادر378962

17دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرمسعود حسن احمد379057

18دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرنيازي شكر حبيب هللا211236

19دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرهةيات صالح رحيم211231

20دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرارجومةن بارام حمةعل432439

21دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرعباس عبدهللا توفيق211276

22دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرراوير مدرك مجيد49266

23دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرهاوكار رحمان يوسف227830

24دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرشورش حسن يوسف432438

25دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرطه طاهر عبدالخالق433039

26دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرستار قادر صديق227849

27دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرسةرهال نجيب حمةعلي432436

28إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكركوران نةريمان حةمةصالح379219



1بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرادم صابر توفيق211204

2بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرسةريال هورامان جعفر514727

3بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكركويار علي حمةكريم227610

4بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرهارون سيف هللا صادق227805

5بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربنار محمد عنايت379145

6بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرسةركةش نائب فيض هللا211228

7بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةذكركاروان انور ولي49315

8دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرخرسو حمةعزيز حمةيوسف227717

9دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرزانيار هوشيار محمد227799

10دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكريادكار نريمان حمةصالح379111

11دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرسةريال نائب فيضاهلل227844

12دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرجهاد غالب محمود379084

13دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةذكراري هادى خالد227675

14إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرمحمد نجيب حمةعلي514663

15إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرزانا مولود محىالدين379115

16إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكراكرام بختيار محمد211263

17إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربيستون نريمان حمةصالح432452

18إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرياش انور عبدهللا211267

19إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكربيشةوا خالد كريم514739

20إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرمحمد طالب اسماعيل211260

21إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكردلسوز محمد توفيق211211

22إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرامير صاحب كريم379194

23إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرعبدالرحمان جاسم حمةفراو514721

24إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكررضوان ويىس خواكرم514708

25إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرمالك مولود محىالدين378909

26إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةذكرباخان قادر صديق514674

1بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىنوخشة طه مصطفن211244

2بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشهال حمه عزيز حمه يوسف378991

3دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىتارا طة مصطفن211249

4دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىبفرين حمةسعيد حمةصالح211230

1بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىماريا كاوان كريم378970

2بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىسناء مولود مح الدين432434

3بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشةنكة حمةعزيز حمةيوسف227741

4بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىسمية محمد عنايت379151

5بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىدهريا كاوان كريم378977

6بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىبيخال سه ركو محمود432441

7بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشيوه عثمان حمةرشيد49318

8بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىهازه اسعد توفيق379066

9بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىايمان فائق نوح211269

10بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىنيان حامد احمد432433

ن حمةيوسف432435 11بكالوريوس2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىتةرزه حمةحسير

12دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشينا ابوبكر سليمان432446

ن211227 13دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىديمةن شكةوت حمةحسير

14دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىهدى خالد كريم514732

15دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىهدية صاحب كريم378917

16دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىالنه طالب اسماعيل379159

17دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشادان فخرالدين محمد227700

18دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىجنار ويىس خواكرم514713

19دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىسازكار فخرالدين محمد211251

20دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىبهرة عمر حمةكريم432442

21دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىمزدة فؤاد عمر378951

22دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىسمية معروف عل378983



23دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشيوة حمةالو توفيق49272

24دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىخيال شكو محمود432448

25دبلوم2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىجيا نضالدين عبدهللا227769

26إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىنيكا عزيز حامد211257

27إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىباخان هادى خالد379206

ن49270 28إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىشوة فاخر حسير

29إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىبنان نظام نوح379232

30إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىسمية اسعد توفيق379096

31إعدادية2- سيد صادق 32281السليمانيةأنيىسونيا نائب فيض هللا227814

1ماجستير2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرماكوان جبار علي166059

2بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرعبيد توفيق احمد48295

3بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرورزير جالل محمود224684

4بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرعثمان صالح احمد224618

5بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمريوان سعدي احمد418494

6بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراركان محمد مجيد48259

7بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراراس عل احمد419100

8بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسه رتيب حمه طاهر رشيد515184

9بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرماكوان حمةعلي محمد48304

10بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرئاسو حمةرشيد كريم166035

11بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرطالب حمه الو حمله136396

12بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم عبدالكريم166031

13بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرروكان محمد مصطفن136390

14بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشكوت عمر نضهللا332610

15بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهيمن محمد زوراب48225

16بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراودير فائق ابراهيم204743

17بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشكو حمةطاهر رشيد515186

18بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحسن حمةعلي محمد166041

19دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد عمر محمدعارف48610

20دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرعثمان احمد عبدهللا48433

21دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرطالب روستم محمدكريم224761

22دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرئامانج رؤوف محمد224592

23دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرخليل نامق عل48381

24دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرارسالن عبدالرحمن محمد332916

25دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرامير حمةالو حمله515192

26دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرارسالن سعدي احمد223961

27دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرزانيار ابراهيم فرج48624

28دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرموس محمد فرج418972

29دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرامانج ابراهيم حمة48231

30دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسامان محمود سعيد333088

31دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرفالح فائق محمد136420

ن قاسم224740 32دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراسو حسير

33دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرماكوان محمد محمدعلي166049

34دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرصباح محمود عبدهللا224819

ي333062
ن
35دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربةرهةم علي صوق

ن حسن محمد48416 36دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرريبير

37دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرديارى سامان محمود333227

38دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهيدايت جالل احمد224696

39إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرخالد محمد نضهللا515205

 علي48268
ن 40إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكررزكار محمدامير

1بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشاخوان محمود احمد333471

2بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكريوسف عمر علي332987

3بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرفرمان خالد حسن418298



4بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرريباز ريبوار حسن48555

5بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربريار حمةطاهر رشيد515176

6بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرابراهيم محمد عل515226

7بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهاوكار صالح قادر333205

8بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكردانا حسن محمدصالح224808

9بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكركوران فاتح رحيم333120

ن333139 10بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكركوشه ت حمةعل حسير

11بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشاهو محمود احمد418929

12بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكركاروان حمةعلي محمد136370

13بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرماكوان جمال مصطفن418995

14بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرزانيار عبدالرحمن عبدالكريم224706

15بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربةرهةم رؤوف اورحمان333211

16بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرباخوان محمود احمد333104

وان رحمان محمدكريم515230 17بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسير

18بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمظفر عبدهللا محمد333193

19بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهه لكة وت محمد فرج فتاح419058

20بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسوارة شدار عبدهللا332808

21بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرجمال جالل احمد332926

22بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشمال محمود احمد333422

23بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراكرام علي محمد332815

24بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراسامة الئق فائق166056

25بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربرهان محمد علي223758

ون حمةرشيد عبدالرحمن515234 26بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربير

27بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكركيوان كمال محمد333479

28بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرامير رحيم احمد332839

ن حمةصالح166043 29بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرديارى حمةامير

ن333162 30بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكركوران عثمان حسير

يف احمد224788 31بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرباوةر شر

32دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد عدنان مدحت333290

ةو رحمان محمدكريم515229 33دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربيرسر

34دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرغالب حمةالو حمله49325

35دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهيمن نورى عل333176

36دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرعيىس اولكريم درويش333267

37دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرريي  عمر خالد332996

38دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربه رهه م سامان محمود333221

39دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرئاكو حمةرشيد كريم515169

40دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرفرحان شوكت محمد515194

41دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد عثمان عزيز48446

42دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرتوانا ابراهيم حمةصالح332760

ون عمر محمد418955 43دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربير

44دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهونةر عمر علي419132

45دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرزيد محمد نضهللا515220

46دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرماكوان ابراهيم عل48470

47دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرنزار محمد ستار332653

48دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشوان سةركةوت خالد224656

49دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم حمةصالح333004

50دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرجومان هادى محمد332881

51دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشخيل محمد عبدهللا333056

52دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربيين فريق محمد224005

53دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرريبوار اسماعيل عل332950

54دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم عبدالرحمن515180

55دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرزانيار جالل حسن418412



56دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشخيل محمود حمة224720

57دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهيمن ابراهيم عبدالرحمن166063

58دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسةروةت محمود سعيد515083

59دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرخةالت محمود سعيد418982

ن515165 60إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرريزةن علي حمةامير

61إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد حسن عبدالقادر48409

62إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهاوكار عبدالقادر فرج223679

63إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرانس عل احمد223499

64إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرئاكار طه ابراهيم419034

65إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد انور محمود136408

ي محمد418875
66إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرهيدى حسن ففى

67إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرزيدان طارق فائق418459

68إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشاهو رؤف علي515111

ن حسن418943 69إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد حسير

70إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد رشيد احمد333039

71إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربالل عل يوسف223486

 ابراهيم علي48462
72إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرئاشيى

ن حمه طاهر رشيد515064 73إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسفير

74إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسالم عثمان مجيد223473

75إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد515093

76إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرشاباز حمةرشيد كريم333150

ن فتاح515123 77إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرباوةر حسير

78إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرجوتيار علي عبدالقادر223717

79إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكراشهد ادريس حمةكريم224776

80إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرراويز ادريس رحمان166017

يف احمد332684 ن شر 81إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربةلير

ن418540 82إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكرسنكر عمر حسير

83إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكررابةر ادريس رحمان166050

84إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكررازان صمد محمدالئق136415

85إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةذكربروا نوزاد محمد136412

ن48286 1بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىاسودة حمة حسير

ين اراز عزيز333184 2بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشير

3بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشيوة رحمان محمدكريم224583

4بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكشاو مصطفن عارف224625

ن515196 5بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىالوةن محمد محمدامير

سنا احمد علي48604
6بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

ايمان عثمان علي515172
7بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

ماردين علي فرج515223
8بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

9بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزيان عبدالعزيز فتاح48631

ن332978 دلنيا علي حسير
10بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

11بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىمزدة ابوبكر عبدالقادر333023

12دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكةوثر احمد مرادويس48426

ن حمةصالح224610 13دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىاريا حمةامير

14دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكلثوم احمد مصطفن224016

15دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىخةيال كريم رحيم48249

16دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكويستان سالم حسن48237

17دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشيالن عبدهللا عبدالرحمن515238

18دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزارا كمال محمدصالح223627

19دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىغزال قادر مهدى515200

20دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىجوان احمد فرج48499

21دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشونم محمود سعيد515214

ي خال صالح رسول48579 ب 
22دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى



ي224749
23دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشةيدا سليم تفى

24دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبه يان صابر فتاح333016

25دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشوة مصطفن عزيز418921

26إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسنور نورالدين عبدالرحمن515190

1بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكونا فاتح رحيم333236

ن333126 2بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىهةنار حسن حسير

ن حمةطاهر حمة332893 3بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةخشير

4بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسازكار كريم فتاح333069

5بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزريان جمال محمد333011

6بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىديرين صالح فتاح332930

7بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشوة حمةرشيد كريم224648

8بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىديدن خالد حسن419078

9بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىمهربان كريم قادر332637

10بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكشة محمد صديق224605

11بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزينب احمد فتاح223967

12بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةنان طاهر اورحيم332746

ن332910 13بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشوشت قادر محمدامير

14بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىالنة محمود صالح166061

ن166047 15بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشيما عمر محمدامير

احمد48455 سيوة علي مير
16بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

17بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىئافان كامران توفيق333046

18بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىنادية عثمان روستم333075

19بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسنور محمد عبدهللا333171

20بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةنان محمد مجيد136377

وان محمود418903 21بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىايمان سير

22بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىفيان جمال محمد166065

23بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىفائزة كريم محمود166040

ئاويسةر عمر علي48277
24بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

25بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىجنار محمد ستار332666

26بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسمية محمد عبدهللا224563

27بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةفراو محمد صالح عل332699

28بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىريزان نورى عل332957

29بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىساريا احمد سعيد333411

30بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزريان رزكار محمد418890

ى علي عزيز418363
31بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبرسر

ن224553 32بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىباخان رؤوف محمدامير

33بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىثناء عمر عبدهللا166011

34بكالوريوس2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكنار طاهر محمود48572

35دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسنا عزيز احمد224668

36دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىخوشكان وال عبدهللا515128

37دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكويستان ابراهيم عبدالقادر136386

38دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسمية حسن احمد333501

39دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشايستة انور حمة48643

ن ابوبكر حمةعل224545 40دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىرنكير

41دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكويستان صديق خوارحم224639

42دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشنو محمد عبدالرحمن333458

ن419116 43دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىباخان عبدهللا حسير

44دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةسوز ابوبكر عبدالقادر166033

45دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىخةالت حسن كريم332768

46دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىدةرون محمود محمد224732

47دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىساية انور صديق515076

48دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةنان حسن محمدصالح224797



ن419018 49دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسوما قادر محمدامير

كس محمود احمد515217 50دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىنير

روزان رشيد محمد علي332868
51دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

و عبدالرحمن علي333112 52دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىهير

دةوس رشيد احمد48365 53دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىفير

ن333255 54دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشانو انور محمدامير

55دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىهدى عزيز محمد149037

56دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسناء احمد سعيد535538

57دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىاشاء عمر محمد166054

ن417302 58دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةفرين رزكار محمدامير

ن332938 59دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىخيالن حسن حسير

60دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىفوزية فريق عبدهللا166044

61دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىجيمةن عل يوسف223456

62دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىحليمة محمد عبدالرحمن332971

63دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكةوسةر جمال سعيد333284

64دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسويال عزت محمد333146

ن333032 65دبلوم2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبيخال انور حسير

66إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىئةزين انور مجيد166053

67إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبةناز صابر فتاح224512

ان ابراهيم سليمان166004 ن 68إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكير

ئافان نجم الدين محمدعلي136403
69إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيى

70إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشنيار ريبوار حسن48565

71إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىهلند شكوت رشيد224530

ن حسن333448 72إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىشانيا حسير

73إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزريان ابراهيم محمد223697

74إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىامل عمر حمةكريم166037

ن518649 75إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىاسيا كامل حسير

76إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسوما بكر احمد224559

77إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىئةلوةن عثمان كريم223469

78إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزريان ريبوار عمر224571

وان علي136400 79إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىسمية سير

80إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىريان هدايت نضالدين333245

81إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىجاوان هيدايت نضالدين333488

82إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىاسيا كامل حمة48599

ن صالح رشيد223998 83إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكشبير

84إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىهازة عطا عبدهللا48370

85إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىيوشا جمال محمود545114

ن محمد332726 86إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىريناس حسير

87إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزينو محمد عبدهللا223782

88إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىبفراو مصطفن عارف224631

89إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىزينار انور حسن136430

90إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىالفة حكيم محمد223987

وان محمود166029 91إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىالهام سير

92إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىئافان انور محمد224676

93إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىكوزين محمد صالح419004

94إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىاشاء محمود عبدالقادر332904

95إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىالهام عثمان محمد رضا48492

96إعدادية2- حلبجة الشهيد 32282السليمانيةأنيىنهايت حمةرشيد كريم48487

1بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرستار كاوه عزت48718

ن حاجيمحمد462000 2بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكركمال امير

ن461761 3بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرهيمن عبدهللا حمةامير

4بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرهيمن كمال سعيد48712



5دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكربريار عثمان حمه صالح397855

ن حاج  محمد461743 6دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمجيد امير

يف توفيق461751 7دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرفرمان شر

8دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمحمد عبدهللا توفيق461699

9دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرروستم فارس عزيز461786

1بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرهريم كمال سعيد461836

2بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرعطا عثمان محمود398421

3بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرشوان عزيز قادر518718

ن عثمان محمود397165 4بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرياسير

5بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرطيب احمد قادر518815

ن518747 6بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكربهرهةم عبدهللا حمةامير

7بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرتوانا فتاح حمةعلي461660

8بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرهردى جبار فرج462042

9بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرشوانة محمود رشة397217

10بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمحمد جمال سعيد518758

11بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرشور احمد محمد397840

12بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكربشتوان محمود صالح461694

13بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةذكرفرمان صالح عبدول397798

ن461688 14دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكربيستون عثمان امير

15دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرسامال احمد رشيد461656

16دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكراركان محمود حمةتوفيق461776

ن حسن توفيق398243 17دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرريبير

18دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكردانيار احمد كريم48701

19دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكربشتوان محمود حمةتوفيق48695

20دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرشدار عمر حمه518760

21دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرهاوكار خالد محمد461646

ن روستم461824 22دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرئاريان حمةامير

23دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكراوات عبدهللا حمةمصطفن397200

24دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكردياري جالل احمد176458

25دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرئاوات بكر حمةصالح461734

26دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرباور جبار فرج462109

27دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمحمد احمد محمد462017

28إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمحمد رفيق نامق518770

29إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكرسازان عبدهللا توفيق461993

ون شور جعفر183457 30إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكربير

31إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمعاس ابراهيم حمةعلي461978

32إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكرشكوت ابوبكر حمةكريم518727

33إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكرشوت حامد احمد461748

34إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكراوات خالت محمد518774

35إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةذكرمحمد لطيف عارف48692

1بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىكوثر نارص حمه هللا كرم461845

دلنيا علي حمةفرج461780
2دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيى

جاوان محمد علي461806
3دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيى

4دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىجنور بكر حمةصالح461772

1بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىشاكول محمد محمود518788

2بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىخالت فري    ح عمر461740

3بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىشةيدا حسن محمد356329

ن مصطفن397247 4بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىجاوان عبدالحسير

ان صابر حسن518738 ن 5بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىكير

6بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىنيكار صابر حمةرشيد397557

7بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىشه يدا صباح حبيب397226

8بكالوريوس2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىباخجة حمةرسول قادر461623



سةحةر كمال علي461653
9دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيى

10دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىريزان رشيد نادر461668

11دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىجرو عبدالقادر سعيد397173

ن ئازاد محمود518744 12دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىكةشبير

ن397234 13دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىنيان حمه حسير

14دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىريناس صابر حمةرشيد397590

15دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىكواللة فارس صالح461642

ن461684 16دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىباداشت عثمان امير

17دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىداليا رشيد محمد518750

18دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىجيا قادر جمال397825

يف توفيق461673 19دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىنسيبه شر

20دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىسوزيار كمال فرج518732

ى قادر جمال397239 21دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىبرسر

22دبلوم2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىشاكول جمال حمةجميل397224

ى محمد محمود398078 23إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىبرسر

24إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىبهار بكر حمةصالح461879

25إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىباخجة بكر حمةصالح462058

كالي محمد جالل518803
26إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيى

27إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىسناء صابر محمود462071

ن حاجيمحمد518721 28إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىسيوة امير

29إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىبيان محمد محمود518778

30إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىدلخوش احمد كريم183458

31إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىجرو كمال سعيد462130

32إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىخرمان سوران عبدالقادر397872

ن518752 33إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىخندة عبدهللا سمير

34إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىشكرية ابوبكر محمود397250

35إعدادية2- بنجوين 32283السليمانيةأنيىميهربان حمةرسول قادر461956

1ماجستير2- دوكان 42284السليمانيةذكرئاوارة محمد ممند512159

2بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكركردو عبدالخالق قادر50414

وت512152 3بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرسةرهةد احمد بير

وت394709  بير
4بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرعبدهللا مصطفن

5بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرهاوار محمود بابير49578

ةو احمد ممند369771 6بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكربيرسر

7بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرابوبكر عباس موالن207674

وت369784 8بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرابوبكر رسول بير

9بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكراسماعيل سعيد اسماعيل208667

ن خضن208597 10بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكردةرباز حسير

11دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرهيوا خضن ممند49535

12دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرارام رسول عزيز369716

13دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرحسن عبدهللا صالح208561

14دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرارام محمد اسماعيل49540

15دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرسوران علي محمود49618

16دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرئاالن صباح اسماعيل208664

17دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرزانا عثمان جرجيس394649

18دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرمحمد رسول همزة208628

19دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكربالل حمةسعيد احمد394682

20دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرصابر عل عبدهللا394614

21دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرئازاد خضن ممند369839

22دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرعثمان حسن روستم208601

ش محمد محمود208659 23دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرهير

24دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرعلي توفيق علي394625

1بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكربهروز محمد اسماعيل208645



2بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرهوكر حاج  اسماعيل208637

3بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرعزيز رسول عزيز208620

4بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرعبدالواحد عثمان بابير369740

5بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكررةوا سليم فقيشيد512140

6بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرزانا علي روستم49525

7بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرسامان عبدهللا اسماعيل208656

8بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرعمر عزيز خالند369025

9بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرهةريز ابراهيم عزيز208555

10بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرجوتيار محمود عزيز369751

11بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكريونس اسماعيل علي394693

12بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكركوشت نريمان حسن208577

13بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرهيوا عمر عبدهللا208582

14بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرشهد رسول حمد208553

15بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرشورش نارص صالح512167

16بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرشاهو محمد علي208630

17بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرجيكر محمد اسماعيل208632

18بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكركوشت رسول عزيز208587

19بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرريبةر صالح عبدهللا369799

20بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرشوت عبدهللا اسماعيل208650

21بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرخالد جبار ارضا208593

22بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرعمر عل عبدهللا369756

23بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرهةلو محمود محمد208618

24بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرولي توفيق علي369831

25بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرهيدى عثمان عبدالرحمن369641

ن208395 26بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكررةوا عبدهللا حمدامير

27بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرنةزاد عل خدر208623

وت369069 28بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةذكرعل رسول بير

29دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرخطاب جبار ارضا208595

30دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرريباز عبدهللا حمةسور208548

31دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرئاالن حاج  اسماعيل208639

32دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرفاتح نارص عزيز49642

33دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةذكرابراهيم عبدهللا اسماعيل208652

34إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرهيوا عثمان جرجيس394637

35إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرهونةر عمر محمود208447

36إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرميهرةبان عمر حمه369448

37إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكركوزين اوميد اسماعيل208431

ن369301 38إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرسةرباز محمود حمةامير

39إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرشوان عثمان عزيز208381

ن49628 40إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرنةوروز علي حمدامير

41إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرحسن محمد حمةسور369390

وت207661 ار بير 42إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرراويز رصن

43إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرشةمال عمر احمد369695

44إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكررابةر عمر علي208474

وت369130 45إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرعمر رسول بير

46إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرماديح عثمان جرجيس369249

47إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكردارةوان عمر اسماعيل208459

48إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكراكو محمود رسول208388

49إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرمحمد طاهر كاكةوال369418

50إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكراوارة احمد محمد207651

51إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرسةرهةد رسول محمد369846

52إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرريكار محمود بابير208450

ن207658 53إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرشةمال صالح امير



54إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرراويز عمر علي208472

ن369703 55إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةذكرصالح صابر حسير

1بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىكواللة قادر حمد208366

2بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشكرية عثمان عارف534728

3بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىفريدة سليم ففى رشيد369765

ي208546 4بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىنزيره محمد حاج 

5دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىافان محمد ممند369373

شةوبو توفيق علي49587
6دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيى

7دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىتارا خدر احمد369734

8دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسنوبر حسن محمد49550

9دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشةوبو عل عبدهللا394504

1بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىداستان عمر حمة369170

2بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىكيابةند عمر عبدهللا49652

3بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهةوار حاج  محمد49599

4بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشهال عزيز خالند369817

ن369651 5بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىازكار محمد محمدامير

6بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىنةهاوند رسول عزيز208599

ن عبدهللا اسماعيل394448 7بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسةفير

8بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسنور عثمان عزيز208655

9بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسمية حسن سليم208626

سةروةت علي عبدهللا394514
10بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيى

11بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىئامان خان حميد الياس394668

12بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىكواللة اسماعيل خالند49613

13بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىنيكار عبدهللا احمد208544

14بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسارا عبدهللا عل369685

و جالل حسن369095 15بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهير

16بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىكزنك سعيد قادر208551

17بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىزريان بايز عل208586

18بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىريزنة عبدهللا موس208605

19بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىيارا عل عبدهللا369793

20بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىحليمه عبدهللا علي369677

21بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىديمن عباس موالن208610

22بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهيشو درويش موالن369660

23بكالوريوس2- دوكان 42284السليمانيةأنيىنوا همزة سعيد394718

24دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشيالنة ممند عبدهللا207655

25دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىكوزين لطيف صالح369779

26دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىديدار اوميد اسماعيل208607

27دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشةيدا شوان اسماعيل394523

28دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسهام عبدالرحمن محمود369668

29دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىبوشيا ابراهيم محمود208641

 علي369633
ن 30دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشوكرية حسير

31دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسكالة اسماعيل خاليد49605

ن512176 32دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهاللة عثمان محمدامير

33دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشنو حمةرسول احمد512171

34دبلوم2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسنور عمر محمود208604

35إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسوما عثمان عزيز369194

36إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىالزة مولود عبدهللا369431

37إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىديرين رسول عزيز208435

وت207609 38إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىساكار كوخا بير

ي قادر208398 39إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىرازان حاج 

40إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىزوان احمد محمد208647

41إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىشيدا عزيز خالد369000



42إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسازكار محمد رسول369043

43إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىزاكاو محمد رسول208375

ن غريب عزيز49635 44إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهيلير

خندة علي محمد512179
45إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيى

ن208611 ن محمدامير 46إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىديرين حسير

47إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىالفة ريبوار رسول207605

48إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىاشيى حسن سليم208403

49إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىفاطمة محمود حمةسور369624

50إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىفريشتة ريبوار بايز208615

51إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىجيالن بيستون عزيز208648

 علي369272
ن 52إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىالفان حسير

53إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىزولفان اسماعيل عارف369283

ن208468 54إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىساوين همزه محمدامير

55إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهاللة عل عبدهللا369466

56إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسوما ابوبكر بايز207638

57إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىكرنك سعيد قادر208479

58إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىهةزان ابراهيم عزيز49665

59إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىخةندة دلشاد حمة544992

هةرمي محمد اسماعيل208410
60إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيى

61إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىساريز عبدهللا اسماعيل369211

شاجوان محمد علي208443
62إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيى

63إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىزينو احمد محمد208612

64إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسهام حسن سليم208373

65إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسوالف عمر محمود208480

66إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسنور ابوبكر بايز207645

67إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىرازان جوامير حمة369853

68إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىريزان ابراهيم عبدهللا208427

69إعدادية2- دوكان 42284السليمانيةأنيىسابات ابوبكر بايز207630

1ماجستير2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمد384951

2بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرصباح خورشيد كريم385203

3بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرنورالدين عثمان علي385045

4بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركريم مراد احمد157087

ي مصطفن48928 5بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعثمان حاج 

6بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكربارزان احمد خضن385057

7بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهيمن جوهر حمد48999

8بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكراودير محمد رسول385133

9بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئامانج علي قادر48878

10بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرزانا جوهر حمد165595

11بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمنكور رزكار ابراهيم385205

12بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكريوسف عبدهللا قادر385080

ن518575 13بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركريم قادر حمدامير

ن طه48920 14دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمد حسير

15دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعمر احمد عبدهللا384885

16دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركاروخ مجيد عثمان48985

17دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكراراز احمد خضن384891

18دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرنةهرو علي حمد518638

ن سليمان48901 19دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرشهد حمدامير

ن حسن384979 20دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركاوة حسير

ن385177 21دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرنةبةز ابوبكر حسير

ن مراد518639 22دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعبدالرحمن حسير

23دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئامانج عل حمد153437

24دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكروريا خضن محمود رةش165554



ن518466 25دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعباس عمر حمدامير

26دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكربيشةوا عبدالفتاح علي165613

27دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرسه رباز عبدالرحمن مصطفن385238

ن132983 28إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكراحمد طاهر امير

29إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعلي ويس عزيز132921

30إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعلي احمد عبدهللا133005

ن حسن132901 31إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكراحمد حسير

ي سليمان385169 1ماجستير2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهريم حاج 

ن ابراهيم518629 2ماجستير2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهيمن حمد امير

3بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرريكان علي حمد385170

ش احمد حارس165606 4بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهير

5بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهةريم مصطفن عزيز48905

6بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكردةرباز عارف حمدمصطفن165562

7بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئوميد حمد احمد385230

8بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركوشت رسول علي385214

9بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعبدهللا رزكار ابراهيم385207

10بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمةريوان حويز حمد مصطفن384926

11بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرراويز عبدهللا جميل518636

12بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئاكو ولي صالح384818

13بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمهدي عبدالرحمن خضن385021

14بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمد اسماعيل محمود435717

15بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئاسو حمد خضن165559

16بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركيوان ابراهيم احمد384972

17بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهيوا عبدهللا حمد384920

18بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهيدي لقمان صالح385251

19بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركةيالن محمد قادر157149

20بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرجيكر حميد اسماعيل165591

21بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئاكو فيصل خدر385233

22بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمد385130

23بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرريكةوت علي ويس165550

24بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمود مجيد محمود153561

ي سليمان385195 25بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهيمن حاج 

26دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحسن عبدهللا احمد385257

27دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرابراهيم محمد مينة384986

28دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئارام قادر احمد132933

29دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرزانا رسول احمد384843

30دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهيمداد ابراهيم شيخه385241

ي حمد49008 31دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكررزكار حاج 

 علي حمد518494
ن 32دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرريبير

33دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرسكاال خضن احمد385122

34دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئامانج عبدهللا قادر385261

35دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكردابان حيدر قادر385218

36دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرباوةر عثمان طاهر157423

37دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكراحمد اسماعيل مينه165602

وت384826 38إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئوميد لطيف بير

39إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرزانيار عبدهللا حمد165597

40إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرهةلويست علي محمد518443

هللا مولود385094 41إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمد خير

42إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكراميد احمد عبدالقادر411154

43إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكركاكة جمال احمد157269

ائيل بايز385011 44إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرشهرام جي 

45إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرمحمد حسن احمد385216



46إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئةيوب عل بايز518630

47إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكربالل كريم قادر518484

48إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرسةركةوت ازاد احمد165620

ن سليمان49014 49إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرئاري حمدامير

50إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةذكرعلي بايز سليم509084

1بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسوزان عبدهللا احمد384758

2بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبةناز عمر احمد157235

ه احمد عبدهللا384962 3بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنظير

4دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنياز عوال احمد385131

يفان بكر سليمان384923 5دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبير

6دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنةمام اسماعيل يونس48992

ن153457 7دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبةرواز وريا محمدامير

ي رسول132973
8دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبةفرين خدر ففى

9دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبوكان ابراهيم شيخة384917

10إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىكوالله خضن احمد385112

1بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىريزنة فريدون حسن518544

2بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىروزين حسن رسول165553

3بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىتروسكه عبدالرحمن مامند385065

ن153616 4بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىحليمة عمر حمدامير

5بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبيخال عبدهللا قادر384851

6بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىزوزان قادر احمد385052

7بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنارين احمد طاهر48915

وت157207 8بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبيالن لطيف بير

ن385142 9بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشوخان كاوه حسير

ن عبدهللا حمد385188 10بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىهمير

11بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىفاطمة عبدهللا حمد385185

ن رزكار ابراهيم384876 12بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىرنكير

13بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىخانزاد سعدي محمد165565

14بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىفاطمة شيخ زرد سماعيل385192

15بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىكةنار محمود نادر385254

ان عبدهللا احمد165557 16بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشمير

ن410751 17بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىريناس عمر حمدامير

18بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىتةنيا همزة بايز385099

19بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىهه وار برايم محمود21458

هاوزين عبدالفتاح علي165624
20بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيى

21بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىجراخان سعدهللا عثمان518627

22بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشوخان حمزه اسماعيل165648

ن حسن384862 23بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبيخال حسير

24بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنيان احمد طاهر49006

25بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبةهرة نورالدين عثمان385222

26بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشةوبو يوسف عمر513571

27بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىكويستان زرار احمد385172

28بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىرةوةز مصلح ابراهيم165563

ن طه48979 29بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسةيران حسير

30بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىارةزو احمد عبدالقادر385175

يف رسول165582 31بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىجوانة شر

32بكالوريوس2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبةسوز نورالدين عثمان385223

ي سليمان384932 33دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىرازان حاج 

34دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىفرميسك عبدالرحمن جميل518579

35دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىباخان رسول زةرد157184

36دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبايز عبدهللا حمد385246

37دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىهاوين مشير حمد385226



38دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىبيكه رد مصطفن رشيد384857

39دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىخوسر شخ محمد احمد385182

كز سليمان عبدهللا165600 40دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنير

ن165642 41دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىريواس عمر حمدامير

42دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنيشتمان ابراهيم احمد518632

ن رزكار ابراهيم385209 43دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسنكير

44دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشاناز عمر احمد48894

45دبلوم2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسورمه سمايل سليمان385197

ن ابراهيم518528 46إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىهدية حمدامير

47إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىديرين عبدالرحمن جميل518554

كالي جمال احمد157280
48إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيى

49إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنيان حسن احمد384989

ي محمد مامه157113
50إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىاشيى

امينة علي محمد518454
51إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيى

52إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسوهيبة جالل طه385189

ن153539 53إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىخديجه عمر حمدامير

54إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىنفار احمد طاهر132997

ن385152 55إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىرازان كاوه حسير

 عبدالفتاح علي165618
ن 56إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىئةفير

57إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسميه خالد ابوبكر385232

58إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىكولبةند فيصل خدر384946

59إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىباوان عبدهللا حمد518460

ائيل بايز48940 60إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىالفان جي 

يف رسول165572 61إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىدونيا شر

ن165590 62إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشيبا عثمان حسير

63إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشوخان رفيق ابوبكر518502

64إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىتةنيا خدر مصطفن132945

65إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىسؤزان حمزة اسماعيل132957

66إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىشوخان عل بايز509082

67إعدادية2- جوار قورنة 42285السليمانيةأنيىباداشت رسول علي518536

1بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرهةردى خدر عبدهللا384595

2بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرشكار وسو ابراهيم384578

3بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرشبست سليم حارس49101

4بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكربةختيار اسماعيل مال132799

5بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكراسماعيل سليم حارس182028

6بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرابوبكر عبدهللا حسن182067

7بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرارام حمد عبدهللا383938

8بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرمحمد كاكةمةم محمد182376

ي459877 9بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرمسعود محمود ني 

10بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكركامةران علي قادر49095

11دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرازاد ابراهيم احمد384633

12دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرلطيف خدر ني 552670

13دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرشدار حمد عبدهللا182485

ن49196 14دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرسوران محمود حسير

ن رسول49177 15دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكركريم حسير

16دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرشباز اسماعيل مال132760

17دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرعمر محمد سليمان182220

18دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرسةرباز برايم عبدهللا49158

1بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرايوب مصطفن ايوب384649

ن عبدهللا رسول384636 2بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرحسير

3بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرمحمد برايم اودل384571

4بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرباوةر مصطفن ايوب384546



5بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرسةركةوت محمد ابراهيم513408

6بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرهيوا حمد فتاح182647

7بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرهةزار عوال قادر384613

8بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرئاسودة حمد مام اغا459890

9بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرايفان محمد داود384627

10بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرزبير وهاب قادر384606

11بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكركيوان جميل علي384617

12بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرجوتيار محمد عثمان384609

13دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكررةكةز محمد قادر552702

ن حاج  عبدهللا552693 14دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرحسير

15دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرادريس حمد فتاح513393

16دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرتوانا عبدهللا قادر182402

17إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرهيمن عمر عبدالرحمن182179

18إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرقادر ابراهيم علي182474

ن عمر384468 19إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرئاالن محمدامير

20إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرمحمد مصطفن عوال182627

21إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرروشت ني  ابراهيم384355

22إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرعبداللة محمد محمود181967

23إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرمحمد عبدهللا رسول513496

24إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرهيوا مصطفن عبدهللا182624

25إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةذكرهوشةنك فتاح رسول384301

1دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشاناز برايم عبدهللا49110

2إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىكابن وسو ابراهيم459774

1بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىدلسوز عبدهللا حمد181938

2بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىاسمهان محمود خدر182671

3بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىكوفند قوربابن عبدهللا49065

4بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىئاواز برايم عبدهللا49085

احمد384621 5بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىبينا خورشيد مير

كواللة علي حيدر293881
6بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيى

7بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىئةوين مصطفن ايوب384566

8بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىاشيى ابراهيم عبدهللا49116

ي384242 ديمةن محمود ني 
9بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيى

10بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىنيشتيمان اسماعيل مال49136

ن384507 11بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىكويستان محمد حمدامير

ن حسن ابراهيم182632 12بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشهير

13بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىدلنيا صالح حمد384423

14بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىبةناز حمد مام اغا459802

ن383990 15بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىتابان محمد حسير

16بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىفانيا اسكندر احمد384591

17بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىجيالن محمد ابابكر49127

18بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىكابان حسن حمد49174

19بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىدلنيا عمر عبدالرحمن384644

ي132661 بيخال انور ني 
20بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيى

21بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىهاوزين ابوبكر عبدهللا513397

22بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىكاريز ابراهيم احمد513433

23بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىمريم ني  حمد182676

24بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىجنار حمد احمد49164

25بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىخوناو جمال محمد49146

ن محمود384639 26بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشنو حمدامير

27بكالوريوس2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىفاطمة مصطفن صادق182656

28دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىديالن قوربابن عبدهللا132712

29دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىسناو عبدهللا مصطفن181905



30دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشوخان رسول محمد384186

31دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىخوناو عبدهللا مصطفن182159

32دبلوم2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىديمةن مصطفن صادق182659

ي384530  محمود ني 
ن 33إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشهير

34إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىروشنا حميد عثمان132595

مريم سوران علي182339
35إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيى

36إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىهدية محمد داود552667

37إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىبةروش علي خضن132785

ن اسكندر احمد383973 38إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىهيفير

39إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىئةزين خدر مصطفن132690

40إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىهازة فاضل ابراهيم182114

41إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشيالن حسن حمد132627

42إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىزيوار عمر خضن182287

43إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشنو ني  محمد384148

44إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىاشين مصطفن ايوب384514

45إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشنو عبدهللا رسول459707

كالي وسو ابراهيم384094
46إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيى

از سليمان مال132724 47إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشير

از حسن حمد182252 48إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىشير

49إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىبناز محمد قادر182639

زوان علي حيدر182126
50إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيى

51إعدادية2 - 1- رانيه 42287السليمانيةأنيىبةرزين حسن عبدهللا459739

1ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركوران وسو حمد290626

2ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررزكار احمد همزة42582

ن محمود رسول249733 3ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبير

ن290819 4ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكريادكار قادر حسير

5ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابوبكر احمد رسول250309

6ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشدار بابكر عبدهللا290734

7ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا احمد عزيز290566

8ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر ابراهيم حمة535461

9ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراراز مصطفن احمد40209

10ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرراويز محمد ابراهيم512698

11دبلوم عالي2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريباز ابراهيم احمد246915

12بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر محمود عبدهللا136304

13بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعل محمد الياس135553

14بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل حمة همزةرةش42096

15بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجبار خدر حمةشوان39917

ن حسن135193 16بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحيدر حسير

17بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا احمد عزيز42356

18بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم خدر ابراهيم41238

19بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن عبدهللا محمد253511

20بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربابكر مصطفن ابراهيم41257

21بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد ممند250571

22بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرقادر اسماعيل احمد420628

ن40877 23بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان رسول محمدامير

24بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل عبدالرحمن ابراهيم290755

ن40703 25بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركمال عثمان حمه شير

26بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد رضا سعيد290847

27بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصابر عبدهللا رسول253566

ن ويس47219 28بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد حسير

29بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا صديق عبدهللا24806

30بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجبار صالح محمود46226



31بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشدر محمد محمود253462

ن برايم حمد512601 32بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبير

33بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عثمان احمد407276

34بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد محمد حمة513010

35بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرقادر عل محمد250399

36بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد بابكر سليم250377

37بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد حمه وسو249898

38بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاوة عبدهللا برايم135507

39بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجبار صالح حمة290470

ن حسن43036 40بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر حسير

ن40773 ي محمدامير 41بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد حاج 

42بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرفرهاد حسن مصطفن250533

ن253430 ن حسن حمةمير 43بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحمدامير

44بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصالح ابراهيم همزة135614

45بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد ابراهيم احمد249929

46بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرنجم الدين محمد خدر253808

47بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبوار اسماعيل احمد250521

ي رسول ابراهيم249350
48بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد ففى

49بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد محمود رسول253705

ي رسول خدر253830
50بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصادق ففى

51بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول احمد ابراهيم253519

52بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكار عمر احمد290758

53بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارام عبدهللا احمد249426

54بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركامو خدر حسن138664

55بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوميد حمه رسول135094

56بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردانا حسن عبدهللا253455

57بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررشيد بابكر قادر24863

58بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجوهر صالح صوفىمحمود253820

59بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول محمد رسول253815

60بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابوبكر عمر رسول249808

61بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي عبدالرحمن محمود253627

ن407672 62بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمغدير بابكر حسير

63بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجبار عبدهللا احمد290740

ن250266 64بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراواره عثمان امير

ي وسو40196
65بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد قوربابن

66بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن حمه حسن23179

67بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر احمد وسو42157

68بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر عزيز احمد290456

69بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول بابير خدر41968

70بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرادريس محمد محمود407475

71بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاوارة احمد علي253556

72بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربختيار ابوبكر حسن535467

73بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرادريس احمد علي253676

74بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي علي باهومر253748

ن40851 75بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررزكار رسول محمدامير

وت احمد42522 ن بير 76بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبير

77بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكروشيار علي زاهير250167

78بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن محمد اسماعيل253581

79بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئارام حسن عزيز253660

80بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي رسول احمد46196

81بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزاكروز رفيق محمد512924

82بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارام ابراهيم احمد407284



وت512042 ن بير 83بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن حسير

84بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا كريم249625

ن خدر46251 85بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسكندر حسير

86بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن براهيم احمد40638

87بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصالح عبدالرحمن خدر407729

88بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربريار ابوبكر حسن250510

وت246691 ن بير 89بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاراس حسير

90بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررزكار علي زاهير247818

91بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربختيار حسن خدر250313

92بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراكو سليم احمد253805

93بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارام همزةكول محمود290649

94بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن رسول احمد426878

95بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارزان عمر فرخة249516

96بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد خضن محمد253771

97بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئوميد اسماعيل محمد407764

98بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسه نكه ر بابكر محمد40582

99بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاوات كريم خدر407354

100بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزيار عمر حمه253445

101بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاوه خدر ابراهيم407438

102بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعباس محمد عبدهللا290756

103بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرذولفقار شيخه حمد41954

104بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن ابوبكر رسول250654

105بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا عزيز احمد249699

ن290816 106بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارى خدر حسير

107بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرنائب محمود همزة39810

108بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارزان رسول خدر407264

109بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشدةر عل حسن290674

110بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان محمود محمد41246

111بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشدر عبدهللا حمه290759

112بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد رسول عبدهللا40306

113بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئارام همزة ابراهيم253721

114بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد اسماعيل41839

115بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرته مه ن علي اسماعيل250113

وت290498 116بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاراس قادر بير

117بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعلي احمد رسول41827

118بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبوار احمد محمد253550

119بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا صالح اسماعيل512757

120بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد ابراهيم عبدهللا407702

121بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالحكيم خدر رسول290787

ي43307
122بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراكام محمود قوربابن

123بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاوات عثمان محمد250190

124بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا شيخه535440

125بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرايوب احمد علي253677

126بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشهنك ابراهيم سعيد253456

127بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول ابراهيم خدر46650

128بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان ابراهيم عبدهللا290561

129بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا سليم علي253709

130بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصالح علي حمد43226

131بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشير عبدهللا مينة250383

132بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهزار ابراهيم عبدهللا249839

133بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةلكةوت ابوبكر رسول290748

134بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيدى كمال رشيد246279



وت41176 135بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحيدر اسماعيل بير

136بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئارام عبدالرحمن حمه290820

137بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصالح حوال شيخه138616

138بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهوشمةند محمد مصطفن245611

139بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر ابراهيم قادر253656

140بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئازا عبدالكريم عزيز40511

141دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرنياز احمد صالح512902

142دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربابكر محمد احمد42107

143دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمود حسن حسن512565

144دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد حسن حمةسور407269

145دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرقادر عبدهللا قادر250074

146دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرقادر كريم رشيد43350

147دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاوات مح الدين رسول247561

ن41935 148دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابوبكر قادر محمدامير

149دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئازاد قادر خدر41103

150دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيستون محمد احمد39934

151دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرفريدون رسول ممند42915

152دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل خدر احمد535447

153دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعلي قادر خدر249464

154دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسالم حسن خدر135442

155دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرقادر حمة خدر512979

156دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابوبكر خدر محمود46904

157دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخدر محمد اسماعيل46217

ي محمد محمد46860 158دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحاج 

159دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخدر رسول عبدهللا42075

160دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد حسن احمد40932

ي عبد الرزاق صديق249658
161دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرده شيى

162دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عزيز حسن42445

163دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد عبدهللا رسول290177

وت249521 164دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان حسن بير

165دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالرحمن كريم حمه290572

166دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربايز صالح خدر253552

167دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن قادر احمد43440

168دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردلشاد احمد همزة40158

169دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعلي اسماعيل احمد290241

ي حسن46820 170دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد حاج 

171دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول مال عبدهللا43016

172دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربابكر حوال برايم46164

173دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم حسن احمد46073

174دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاروخ همزه حمد40329

ن عمر46415 175دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوميد محمدامير

176دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر رسول عمر135272

177دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد احمد عزيز421524

178دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيستون محمد احمد135585

179دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحميد عبدالرحمن خدر39862

180دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبوار محمد عزيز208661

181دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل محمد رسول253421

182دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوميد خدر عباس41325

183دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسالم عبدهللا حمه47099

184دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريشوان محمد سليمان135381

ن حمد بايز135222 185دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسير

186دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارزان محمد خدر40185



187دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعلي عبدهللا احمد39796

188دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد مولود250346

189دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد محمد صالح253736

190دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرلقمان حسن اورحمان47249

191دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمةرزةوان مولود عبدالرحمن290730

192دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعباس اسماعيل هللا138132

193دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمجيد لطيف واحد208781

وت اسماعيل47363 194دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردلشاد بير

195دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاروان حسن محمد512025

196دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا قادر صالح43005

197دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرفريدون احمد عمر46500

198دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخدر محمد خدر253620

199دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالرحمن رشيد رسول249477

200دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةلمت علي لطيف249874

201دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرادريس عبدهللا حسن253767

202دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةردى محمد مولود253572

203دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهاوكار علي صالح290609

204دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالرحمن احمد ففى وسو40317

ن مارف41772 205دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا محمدامير

206دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد حمد ابراهيم407737

207دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعزيز عمر رسول250220

208دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارسالن بابكر حوال40220

209دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخدر عوال حمدزرد41139

210دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةركةوت محمد صالح249726

يف محمد250616 211دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيشةوا شر

212دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد محمود احمد47024

ن42730 وت حسير 213دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابوبكر بير

214دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد حمد احمد253531

ن40860 215دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل احمد محمدامير

216دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسعدي عبداسالم سعدي46239

217دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحمة محمد محمود42945

وان خدر محمد253652 218دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشير

219دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا حسن محمد40231

220دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد سليمان محمود42863

221دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمصطفن اسماعيل حمه290849

ن23096 222دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالكريم حسن حسير

223دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهاوكار رسول عمر249615

224دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةردي سواره اسماعيل407773

225دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسليم عل قادر250437

226دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن رسول قادر253431

227دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربايز احمد ممند43243

ن حسن عيدهللا41356 228دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسير

229دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر بابكر علي250326

230دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرممند محمد ممند250658

231دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوات كمال غريب40056

232دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد احمد عبدهللا43151

233دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم253513

234دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا محمد وتمان46267

ن40591 235دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالرحمان خدر امير

236دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجالل جوامير هومر39926

237دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوميد حسن محمود407665

238دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراؤات محمد حسن46472



ن ابراهيم253618 239دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئامانج محمدامير

240دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربريار علي زاهير250026

ي وسو40117
241دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجومان احمد ففى

242دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد محمد بابكر47125

ن احمد40171 243دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشتيوان حسير

244دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردةرباز بكر عبدهللا40080

ن249583 245دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركيوان هوشيار حمدامير

246دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبوار محمد حسن420223

247دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسوران رسول خدر535454

248دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشهد بابكر عبدهللا46629

249دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربارزان احمد محمد249981

250دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصديق عبدالرحمن خدر290460

251دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن محمد41263

ن عبدهللا رسو407255 252دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسير

ن عل246507 253دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا حسير

254دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد خدر ابراهيم411756

255دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجوتيار حسن محمود253503

256دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر محمد رسول253580

257دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيشةوا حسن عزيز512908

258دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرساوين حمد مولود39574

259إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرقادر همزه محمد135174

ن عبدهللا135482 260إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل حسير

261إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد اسماعيل253461

262إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربختيار قادر اسماعيل426665

263إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررحيم عزيز خدر135415

264إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهوشيار محمد محمد46891

265إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد صالح41216

266إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحطم عزيز عبدالكريم43171

267إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالرحمن عزيز احمد426683

268إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرغفور احمد حسن253427

ن صالح246134 269إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهوشيار حمدامير

ن محمود47234 270إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةرباز حسير

271إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد علي حمد253616

272إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررشيد فتاح رشيد138699

ن544932 وت حسير 1ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن بير

2ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربرهان همزة حمة513029

3ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركمال رحمن احمد407446

4ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشباز عبدهللا حسن249848

5ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشهد شيخه حمد135319

6ماجستير2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحيدر حسن خدر249305

7بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشوةر خدر حمة249437

8بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد خدر رسول245651

9بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي احمد ابراهيم40128

10بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعلي عبدهللا محمد290458

ن253582 11بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاوات خدر حسير

12بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعلي عباس عمر290285

13بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاري قادر صالح513130

14بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردلشاد حمد برايم253562

15بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاسيو سليمان محمد407403

16بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر بابكر رسول42929

17بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر قادر موس42716

18بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجوتيار رسول ممند250200



19بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربسوز فتاح مصطفن253544

20بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسوران سليم رسول290528

21بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوات ابوبكر شيخه253593

22بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرنزاد محمد محمود42703

23بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد رسول احمد290812

24بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرأواره عبدالرحمن عوال40925

25بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد رسول احمد253583

ن وستامحمود407536 و حسير 26بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيرسر

27بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررابةر رسول عبدهللا42874

28بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن عل حسن419048

29بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالقادر حسن مصطفن46782

30بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشاكار ابوبكر خدر253665

31بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاراز عبدالرحمن محمد513138

32بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن عبدهللا شيخه426745

33بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرراميار بابكر محمد290615

34بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربروا علي عبدهللا247250

35بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبوار محمد جونت249378

36بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصابر محمود حمة249679

37بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي عمر حمة41274

38بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارمند عمر ابراهيم428057

39بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد محمود حسن253697

40بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر حسن احمد138218

41بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكريوسف دلشاد ابراهيم253655

42بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركوشت عبدهللا شيخه290846

43بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربوار رسول عمر407223

44بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهانا حمة خدر407568

45بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشتيوان همزه محمد46619

46بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركيالن رسول عبدهللا512861

47بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد رسول عبداللة512870

48بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشدر علي احمد250529

49بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرياوةر خدر محمود290805

50بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركوشت عبدهللا رسول290850

51بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر رسول عبدهللا407420

52بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي مصطفن محمد407527

53بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشهد عبدهللا قادر41863

54بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسعدي عمر حسن290512

55بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول حسن سليمان249399

56بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرتوماس رسول يونس247017

57بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول صابر مصطفن290630

58بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةروةر كمال بابكر290845

59بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن محمود ابراهيم407244

60بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةركوت مصطفن عبدهللا290687

61بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئةزى هانا نورى253532

62بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصالح خدر ابراهيم290810

63بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربةرهةم خدر مينة47212

64بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد ابراهيم عمر250674

ن41369 65بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاروان خضن امير

66بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرنة وزاد محمود خدر46325

67بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرباور محمد خدر290481

ن مصطفن250203 68بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاودير محمدامير

69بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزانا محمد احمد512958

70بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريباز محمد عبدهللا513113



71بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشنيار حسن محمود253496

72بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهه لو عمر مصطفن253611

ن رسول42045 73بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحمدي امير

وت512914 74بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارسالن محمد بير

75بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربروا علي عمر253551

76بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارزان احمد محمد134916

77بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسن عبدالرحمن عوال138775

78بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا عمر خضن407252

79بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةركو حسن رسول407606

80بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكام احمد حمه249315

81بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهونةر علي احمد250540

82بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوات خدر رسول134279

83بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد ابوبكر احمد407470

84بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكام عمر بابكر246845

ن46308 85بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرراميار امير محمدامير

86بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرده شيى ابراهيم عبدهللا253604

87بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرانور محمد خدر40409

88بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد حسن اوال23148

ن خدر245499 89بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررةوا حسير

90بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررزكار زرار محمد427597

91بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالجبار عبدهللا احمد253831

92بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكروةرزير محمد مصطفن512894

93بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاوارة حسن مصطفن46792

94بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاري سليم حسن421173

95بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجبار رسول سيمان427003

96بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسوران احمد علي253650

ن احمد هومر253826 97بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسير

98بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرايوب علي ففى رسول512010

99بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكريوسف احمد علي290584

100بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئامانج عبدهللا اسماعيل407734

ن خدر42408 101بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد حسير

102بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم بابكر محمود41280

103بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد علي407745

104بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان رسول عبدهللا407754

ن رسول249639 105بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد حسير

106بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل احمد اسماعيل253577

ي برايم47146 107بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم حاج 

108بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد بابكر حوال46660

109بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةردي عمر رسول290596

110بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن وسو محمود40447

ن بك419085 111بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربابان جمال امير

112بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا حسن شيخه407674

113بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةردةم فخرالدين محمد290801

114بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرفرهاد ابراهيم مال39878

115بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرتوانا عثمان احمد253661

116بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد عيىس ابراهيم253419

ن سوارة525676 117بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد حسير

وت احمد40503 118بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررابةر بير

ن43362 119بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد هوشيار محمدامير

120بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمسعود حمد وتمان40910

121بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررةوةند ظاهر رشيد512569

ي246159 زاد برايم حاج  122بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشير



123بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم محمد عمر253834

124بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارمةند احمد حسن249909

125بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكريوسف عبدهللا ابراهيم46451

126بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسليمان وسو عباس512097

127بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول حسن رسول244936

128بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيشةنك عمر حمد47081

129بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عثمان مولود39610

130بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارزان محمود بايز513134

131بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهاورى حاج  محمد407547

ن محمد250228 132بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةريم حمةامير

ن246643 133بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسامؤ محمد حسير

134بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيشو ابوبكر شيخه253601

135بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةلكوت جنيت خدر40291

136بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان مال عبدهللا407553

137بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشة مال رسول احمد407679

138بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربشدر قادر حمه43334

139بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسامان حسن محمد290768

ش صالح اسماعيل250210 140بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهير

141بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم محمد محمود253777

ن بك407456 142دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمير جمال امير

ن عبدهللا138194 143دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرديندار حسير

144دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكام عبدهللا اسماعيل512589

وت290548 145دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشهةد محمود بير

ن خدر عبدهللا250251 146دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحسير

147دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررزكار احمد حمة250428

ن253818 148دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهردى حسن حمةدامير

ن احمد احمد407574 149دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبير

150دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسامان سالم قادر47287

151دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد اسماعيل احمد407312

152دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجوتيار محمد حسن512762

153دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةرهةد بابكر حمة249791

154دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمةريوان خدر عبدهللا407633

155دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدالقادر عمر قادر290468

156دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزاهير محمود عبدهللا249335

157دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةرجل احمد عوال512722

158دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر حسن محمد253596

ي رسول253754
159دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرادريس علي ففى

ن512971 160دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررزكار خدر حمه امير

وت40041  بير
161دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرساوين مصطفن

162دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصفوان علي حمد290537

ن407362 163دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرراويز كريم حمدامير

164دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرروما محمد عزيز249741

ن46606 165دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسحاق محمد محمدامير

166دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةركةوت محمد عمر407597

167دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربروا محمد خدر290485

ي اسماعيل290763
168دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا عمر ففى

ن253823 169دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةسار احمد محمدامير

وان وسو مارف135152 170دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسير

171دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكا محمد عل512586

172دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيمن محمد حسن407748

173دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهه وراز سالم عبدهللا134397

وت250446 174دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرارام صالح بير



175دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهاوبش عمر محمود46676

ن محمد290690 176دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي حمةامير

177دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان رسول برايم247064

ن411244 ن حمه حسير 178دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرتحسير

179دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيوا حسن احمد249747

180دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمسعود علي حمد253469

181دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسامان ابراهيم محمد249952

182دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشاباز سعدون حوال407779

ن407619 183دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكام اسماعيل حسير

184دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد وشيار محمد39832

185دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةرهةد احمد مصطفن427633

186دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمةزن جوهر حسن407621

ن عبدهللا290829 187دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبوار حسير

ن290535 188دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةريز صالح امير

189دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر حمد ابراهيم253426

190دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكام محمد احمد41226

191دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربختيار عبدهللا خدر250058

192دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل مصطفن عبدهللا236442

193دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرديلمان احمد رشيد253666

194دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردياري حسن مال39820

195دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزيار صالح حسن290769

196دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريكار عبدهللا خدر544938

197دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد علي محمد42804

198دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمصطفن محمد ابراهم253783

199دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهاوكار علي فقيسول246684

200دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرديالن محمد محمود42427

ش صدرالدين علي512882 201دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهير

202دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهلكوت حسن رسول253535

203دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاروان وسو مارف43204

204دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد صالح فرخه290190

205دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررابه ر ابراهيم محمد249958

206إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد بابكر محمد290462

وت290549 207إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةرهةنك محمود بير

208إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجواس ابوبكر خدر246959

ن خدر جونت135050 209إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريبير

210إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد عبدهللا43190

211إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزانكو محمد ابراهيم247776

ن عبدهللا حسن512653 212إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردابير

213إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةستيار محمد همزة290300

214إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاالن حسن حمة419136

ن135535 215إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربةشدار برهان محمدامير

ن خدر290667 216إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردلشاد حسير

217إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرداستان صالح عبدهللا290770

218إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرجيكر شخصه مصطفن135331

219إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرحكيم محمد قادر245860

220إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرتوانا رحيم خدر43279

221إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاريز محمد حمه شوان247107

222إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرصالحالدين احمد حمه40761

223إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد علي حمد290612

ؤت46585  بير
224إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاروخ مصطفن

225إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربةيام مارف ابراهيم136399

226إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر احمد حسن250177



227إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةروةر محمد علي253822

228إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد احمد علي253558

229إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهةوال عبدهللا قادر246206

230إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد بابكر حمة247393

ن290153 231إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسامال علي حسير

ن محمد290166 232إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربريار حسير

233إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد خدر محمود253520

ن عمر246926 234إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرفينك حسير

235إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد بابير احمد418217

236إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربةيوةست مارف ابراهيم138796

237إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهاورى محمود حسن407378

238إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكربيشةوا محمود مصطفن290772

239إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاكام قادر اسماعيل290156

240إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمزهر جوهر حسن290570

241إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرتوانا صابر احمد253819

ي24496 242إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهونةر محمد حاج 

243إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسارا عثمان رسول245774

244إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةفةر بابكر محمد40282

245إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا عبدالرحمان425058

246إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهيدى حمد ابراهيم253417

ن محمد249689 247إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا حسير

248إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرريزدار ابراهيم حمة246774

249إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاكة فتاح مصطفن135512

250إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر بشار حمة247039

251إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئه زين محمد احمد250299

252إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرزيار احمد عبدهللا290211

253إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد عمر حسن513085

254إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهوشنك علي محمد136078

255إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركارزان محمود محمد247971

256إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررةوةز حسن احمد245568

257إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرراويز فخرالدين احمد290795

258إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشكار صالح حسن47112

ن احمد136356 259إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرباوان حسير

260إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررسول علي محمود290289

261إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعبدهللا احمد قادر427708

262إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان رسول علي135545

263إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراسماعيل عمر محمد39856

264إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرامير ابراهيم احمد290163

265إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركمال محمد محمود426915

266إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئاودير عبدهللا اسماعيل426807

ن253491 267إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراحمد عبدهللا محمدامير

ن خدر253688 268إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكررابةر حسير

ي290789 269إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركاروان عمر حاج 

270إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرابراهيم حمة ابراهيم253568

271إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكردشين خدر عبدهللا136090

272إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهادي حمد ابراهيم250690

273إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسالم بابكر حمة247340

274إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرمحمد ابوبكر حمة246851

275إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئارام احمد مارف290175

276إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسلمان قادر خضن136422

277إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرسةروةر بابكر حمة247284

278إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرئةنوةر عمر رحمان426773



279إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرهونةر صالح حمد419760

280إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعثمان كمال عثمان250163

ن135597 281إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرشادمان خالد حسير

282إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكراوميد حسن عزيز418320

283إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكركوشةت محمد ابوبكر512248

284دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرخالد احمد ابراهيم290796

285دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرعمر برايم شخصه248034

286إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةذكرذوالفقار حاج  سيد مح الدين512018

1بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيان محمد مينة42292

ي محمد253478
2بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىحفصة رسول ففى

3بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكال مصطفن محمد250388

4بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمرزية قادر عل253671

5بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكولزار عمر احمد512611

6بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا احمد عمر245580

7بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىناسك عمر احمد39702

8بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكرية رسول الياس249925

9بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنارين حاج  محمد407669

10بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريشتة ابراهيم محمد42542

11بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخاتون رسول محمد253587

12بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساكار حمه قادر42123

13بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريدة حسن حمه39866

ي512690
خديجه علي قربن

14بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ان رضا سعيد249918 ن 15بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبير

16بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكردستان معزالدين سلمان407302

شادان كريم علي245701
17بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

18بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفاطمة احمد حمد290762

ا حمة قادر249344 ن 19بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبير

ي134946 20بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين محمد حح 

21بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاهنك حسن محمد253523

22بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةيدا محمد محمود513047

23بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئارةزو عبدالرحمن عبدهللا246293

ن42341 24بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةهار صالح حسير

25بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديمةن محمد مصطفن407682

26بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكويستان محمد محمد249470

27بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزينو ابوبكر رسول249973

سوزان كريم علي253517
28بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

29بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكوفة يوسف احمد253418

30بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبزيان احمد رسول290233

31بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين خدر محمود290590

32بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبختيار محمد جونت46876

33بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشلير بابكر سليم250563

34بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوجةر بابكر محمد40259

 علي محمد253592
ن 35بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنازنير

36بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسائل خدر محمود253475

37بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوجةر خدر رسول253424

38بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان رسول فرج253501

ن بابكر40788 39بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزان حسير

ن حسن محمد250215 40بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةفير

41بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسيما خدر محمود249541

42بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلةميا خدر احمد290564

43دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىوردة احمد عبدهللا290814

اواز علي لطيف39648
44دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى



خديجة علي بابير40092
45دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

درخشان احمد علي41939
46دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن اسماعيل135130 47دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخديجة محمدامير

ن مصطفن290700 48دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبهار حسير

ن ويىس42336 49دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيان حسير

50دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىميديا احمد قادر136313

51دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفاطمة ابراهيم محمود39760

52دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنجيبة عمر رشيد290250

53دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريدة وسو عبدهللا40106

54دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروخوش عمر احمد42368

ن همزة43450 55دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبهية كاك امير

56دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاواز صديق محمد512562

57دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنرست رسول سليمان40671

58دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا حسن حمد46090

59دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان رفيق احمد42559

60دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشهال محمد حسن43256

روقيا علي حسن290237
61دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

62دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىحليمة نوري رشيد46207

63دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاجر محمد بابكر535450

64دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكريه محمد مصطفن512848

وت249533 ن بير 65دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريشته حسير

66دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفخرية ابراهيم حمة135997

67دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكلثوم خدر اسماعيل253448

68دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروناك رسول احمد290781

ين رسول حمه253574 69دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشير

ية احمد عبدهللا249511 70دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىصي 

71دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاشنا قادر صالح407545

72دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبه ناز عثمان محمد249652

73دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكرية احمد حمة250217

وت253529 74دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفاتم عبدالقادر بير

75دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكرية احمد مصطفن40067

ن250184 76دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةهال عثمان حمة شير

77دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشلير رسول حمه249756

78دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان حسن احمد290230

79دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيان محمد رشيد47256

ن قادر ال43135 80دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنة رمير

81دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتابان عثمان مولود40247

82دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبهار صالح صوفىمحمود245826

83دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكيابند رضا سعيد250665

84دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز رسول عبدهللا253590

ة خدر حمه290586 85دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنظير

86دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتروسكة عثمان مولود46750

87دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىناوره ز عثمان رسول136329

88دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكول فتاح نوري42215

89دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا خالد عبد هللا134991

90دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتروسكة مجيد مصطفن253787

91دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجيمةن حسن صالح42740

ن ابوبكر حسن290576 92دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنخشير

93دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنوال محمود عبدهللا42491

94دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكولة رسول احمد250046

95دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنياز محمد احمد250285

ين برايم بابكر290824 96دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشير



97دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكار عزيز محمد428015

98دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسازكار محمد رسول47137

ن حمة407603 99دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىقدرية محمدامير

100دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبهار محمد غفور407727

ن246513 101دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريشتة رسول محمدامير

102دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيبا رسول عبدهللا40389

103دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنجيبة محمد حسن250195

104دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوناز مصطفن خدر290169

105دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاجرة سوارة رسول39555

106دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور محمد حسن253555

107دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكويستان عل فقيسول250319

108دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبه يان عمر رشيد407411

109دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكيالس عمر محمد253586

110دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالنة قادر كريم253515

111دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىحبيبه محمد حمه290777

112إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخديجة عبداللة عزيز135432

113إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمزده عثمان شويالن249468

114إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمريم حمه ابراهيم247096

1دبلوم عالي2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين خدر رسول135243

2بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسازكار رسول محمد249433

بفرين علي خدر290122
3بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن احمد290767 4بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزان حسير

5بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرقيا عبدهللا محمد290464

6بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزين محمد رسول253440

روخسار رسول علي253803
7بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

8بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيالن مصطفن عبدهللا419943

9بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزين سليم صالح46811

10بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةونم رحمان حمة246904

11بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةزين ظاهر رشيد407373

12بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز جنيد سليمان40803

13بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزنوير بابكر خدر253759

14بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمهربان محمود محمد253690

ن عمر250030 15بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيالن حسير

16بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور حسن محمد250593

17بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفانيا طاهر احمد290792

ن253608 18بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاشيى حوال حسير

19بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجرو حميد رسول39904

20بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنو عمر عبدهللا290545

21بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلوفان عثمان خدر253434

22بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكار وسو محمود40455

 محمود407423
ن
23بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنزار صالح صوق

24بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىوينة عمر محمد290830

ن253693 25بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيمان خدر حمةامير

26بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةزرا بابكر خدر253762

شهال علي ففى رسول512023
27بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

28بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوردستان عبدهللا حمه40487

ن250624 29بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةروين حسن حمةمير

ي249457
ن عمر قربن 30بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةهير

31بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنان جمال احمد290807

بنار علي صالح407541
32بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

33بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبهار عبدالرحمن خدر250172

34بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشناو عباس محمود136100



ن مولود برايم40895 35بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالفير

36بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا احمد حمة250497

ن253812 37بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةرزية ابوبكر حسير

ن قادر253584 38بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلينا حسير

روزكار علي احمد249855
39بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

40بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلسوز عمر فرخه421252

41بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور محمود سليم290483

42بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوناز صالح اسماعيل512189

43بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيواز حامد رسول512114

44بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفينوس رسول عمر249595

45بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور حسن خدر253647

46بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىماريا حسن حمه246592

47بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةندير بابكر محمد40029

ي407687 48بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلةنجة قادر حاج 

ى محمد ابراهيم512853 49بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبرسر

50بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنيار خدر محمد253433

51بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسناريا سوران حمد42147

52بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين بابير عزيز253614

53بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىيةريفان محمد همزة250463

54بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجرو حسن حمه46768

55بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىداستان احمد رسول253793

56بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاسيا عبدهللا عمر290593

57بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسيما رسو عبدهللا135389

58بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلخواز محمد باهومر233308

59بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوجرا احمد محىالدين426514

و محمد برايم253651 60بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهير

61بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهانا رحمان اسماعيل290838

62بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرازان واحد لطيف246812

63بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىميوان حمة عبدهللا290539

كيغان علي مصطفن249764
64بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

65بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاجرة ابراهيم رسول42505

ن42255 66بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىماريا ابوبكر حسير

ن محمد253796 67بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاسيا حسير

68بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكيابند مينة عبدهللا253528

69بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلباك عبدهللا شيخه407613

70بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخديجة اورحمن خدر244988

71بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيان مصطفن ابراهيم407280

72بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىارزو عبدالرحمن عوال138042

73بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبناز عل قربن249417

74بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالوجين اسماعيل ابوبكر246620

 محمود290200
ن
75بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكار صالح صوق

76بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور حمة رسول513100

77بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروشنا سليم حسن290848

78بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزةنوبر صالح محمد419697

79بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوردستان محمد عمر246392

80بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيكال عبدهللا احمد41118

81بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنياز صالح محمود249404

82بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبنار محمد عبدالرحمن46105

83بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرازيار بابكر محمد290178

84بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزالة دلشاد ابراهيم40529

85بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىافان حسن محمد149933

86بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجوانة رحمان اسماعيل420597



87بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاواز خدر خدر407664

88بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريناس خدر حح 249588

89بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز شخصه مصطفن47305

90بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكنار عمر رسول253636

91بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهةزين احمد كريم253429

ي290129 شادى علي ني 
92بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن مصطفن249487 93بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدةريا محمدامير

94بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوان عمر حمه407490

ي قادر علي253673
95بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمسيى

96بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوشت محمد زاهير290788

97بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكولزار محمد خدر407408

98بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاواره عبدالرحمن رسول290242

ي حمة خدر39895 99بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبير

100بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتابان محمد ابراهيم247032

101بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىقدرية جونت بامر407644

102بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلباك ابراهيم خدر253499

103بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزوان عمر شيخة41207

104بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفينوس بابير ممند407325

105بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروبار عزيز محمد249721

106بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلنيا خدر حمة40837

107بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديدار ئارام عبدهللا290808

108بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا امير بابكر290637

109بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنيار قادر محمد245097

110بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةرواز رضا عبدهللا134895

ن محمد رسول42202 111بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرنكير

ن290557 112بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزينكه اوميد امير

113بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديالن عثمان احمد253606

زريان علي رسول427651
114بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

كويستان احمد علي407220
115بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

116بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخانزاد احمد عل41307

117بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور محمد عبدهللا407432

118بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةهةست خدر رسو512876

119بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساراخاتون رسول الك407483

120بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسازكار ابراهيم عمر42891

121بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوجةر احمد رسول46484

122بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوميه رسول عبدالرحمن407415

 علي ازدين41760
ن 123بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنةرمير

124بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز محمد عبدهللا407343

روشنا علي احمد250017
125بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

126بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيبا عبدهللا حمد249365

127بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاشنا محمود محمد40429

128بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزان خدر خدر512733

ساوين صالح علي407239
129بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن قادر419587 130بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزيار محمدامير

131بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئارا بكر خدر290505

132بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالزة عبدهللا همزه رةش42062

133بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزاكاو محمد مينة407592

134بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين عبدهللا حمة512012

135بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوما خدر محمد407296

ن عمر حمة290580 136بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالفير

فاطمة علي عبدهللا250332
137بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

138بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاواز مصطفن احمد407478



139بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان محمد وتمان253599

140بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاجرة وسو محمود253622

ن253641 141بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالتون حوال حسير

142بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروباك احمد مينة290568

143بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاجرة عثمان قادر253703

144بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاشيى عبدهللا محمد40553

ان ابراهيم احمد290776 ن 145بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكير

146بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيدا رسول عبدالرحمن253458

147بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز بابكر حوال41037

148بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسازكار حمه رسول253679

149بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزكار عزيز مينة249566

150بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئارةزو حسن مصطفن46593

151بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخندة رسول محمود512860

152بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفهيمة شيخة قادر290554

153بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةشخةل حمة خدر290672

154بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيالن عبدهللا حمد42179

بانة محمد علي249558
155بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن253488 156بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين هوشيار محمدامير

157بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتافان محمود ابراهيم427057

ن محمد253704 158بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةدا حسير

ن محمد اسماعيل253454 159بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىافير

160بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفينوس نوزاد رشيد253702

161بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكويستان احمد حسن407625

شوة علي عمر407712
162بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

163بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين كريم خدر407350

164بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفانيا احمد شيخة249885

165بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكيارنك محمود هومر42321

ن مصطفن249485 166بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدةرون محمدامير

167بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوة محمد خدر136409

ن41345 168بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمريم بابكر حسير

169بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالوين حسن محمد253506

170بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهونيا خدر عبدالرحمن42476

ن حمه253786 ا حسير
171بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيين

172بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنوروز احمد عمر253444

ن خدر253687 ان حسير ن 173بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلير

174بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوفار صالح الدين رضا41005

ن253549 175بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكال محمد حسير

176بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلوزان مينة حمد290654

177بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةناء رسول احمد253464

ي512966
178بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين عبدهللا قربن

ن رسول عبدهللا425304 179بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكشبير

180بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكلثوم حمه نارص513125

181بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهةوار بابكر محمد39719

سوناز علي حسن250412
182بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

 علي محمد249938
ن 183بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةشبير

184بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىارزو عمر رسول512671

185بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز عبدهللا خدر427433

بيان علي اسماعيل250153
186بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

187بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبفرين جنيد درويز290760

188بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهوزان خدر عبدالرحمن42277

189بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاكار صالح رشيد407386

190بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةهةند رسول حمة425144



191بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروقيا بابكر وسو290744

ن رسول290479 192بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلنيا حسير

193بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىحنيفة رحيم احمد250610

194بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيان ابراهيم احمد407289

195بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان مولود شخصة138177

196بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوزين محمد ابراهيم39622

197بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين رسو حمه41316

198بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهيفار قادر ابراهيم40149

199بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفاطمة شيخة قادر290555

200بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىده رون خدر حح 512006

201بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشلير رسو عبدهللا420568

ن محمد رسول42224 202بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةهير

203بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنشميل محمد ممند407718

204بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبنان محمد ابراهيم250277

205بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساريز عمر حمه290835

206بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساكار امير بابكر290642

207بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيان رسو حمه253782

208بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرازان بابير ممند513015

ته الر علي زاهر253740
209بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

210بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسانا حسن حمة250523

211بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسكاال محمد رسول253756

212بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوناز عمر محمد419325

سوزين علي حسن250416
213بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

214بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلنجة قادر كريم253473

215بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزكار خدر وتمان40538

 علي قادر253790
216بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاسيى

217بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىامينة سليم خدر244841

ن253597 218بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكافية ازدين حسير

ن عبدهللا40565 219بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروركار حسير

220بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريناس خدر خدر290780

ن40966 221بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسابات ابوبكر حسير

ن290757 222بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبفرين طاهر حمدامير

223بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزكار عثمان محمد512579

وت253495 224بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزنوير قادر بير

225بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين حسن روستم253696

226بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزنة محمد عبدهللا249868

ن احمد250338 227بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنجيبة حسير

ن290784 228بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةزان محمد امير

229بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخديجة احمد شخصة290503

وت290546 230بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور محمود بير

231بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىراويز همزة عبدهللا43381

232بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبرزة محسن اسماعيل247088

233بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزان جونت سليمان43100

وت احمد253742 234بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىره هيله بير

235بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالنة عبدهللا همزه247053

236بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسانا حسن ابراهيم407427

237بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجانا عمر حمة290832

238بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىباخان عبدهللا رسول244810

239بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبنار رسول عبدالرحمن253459

240بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزان بابير ممند407334

241بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالنة حسن محمد250631

242بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاواز محمد باهومر290741



243بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسانا عثمان رسول290473

244بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسامرند كوران وسو253420

245بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفرميسك بختيار احمد249835

246بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىازين احمد عبدهللا46120

247بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجرو محمد رسول253497

ساية علي محمود290475
248بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ان قادر حمة249665 ن 249بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلير

250بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاشنا محمد احمد512944

ن دلشاد ابراهيم253654 251بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزاكيلير

252بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىايالف خدر حمة253734

روناك علي بابكر512890
253بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

254بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىامينة همزة احمد253794

255بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىباال محمد مصطفن46401

256بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنو ابراهيم رسول42692

257بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكيارنك زرار محمد407571

258بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةيما احمد حمة40722

259بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيا عبدهللا رسول39912

ن290793 260بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكال محمد امير

ن قادر407226 261بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنيار محمدامير

262بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا عبدهللا احمد427137

263بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوراز ابراهيم محمد42545

264بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكوفة محمد همزة250457

ن بك40466 265بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوما جمال امير

266بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتروسكة دلشاد ابراهيم253638

267بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريشتة حسن حمه39739

268بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزان عل محمد290779

269بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزان اردالن محمد249813

270بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكلثوم محمود ابراهيم512555

271بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين حسن شخصة253479

272بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزنوير احمد عباس290679

273بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوناز عبدالرحمن عبدهللا512633

274بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشابان نوري احمد512619

275بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيان محمد عبدهللا420383

276بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيكال احمد قادر421473

277بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكافية محمد محمود290826

ن رسو حمة512594 278بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةشبير

ن46141 279بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمريم رسول حسير

280بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسانيو امير بابكر290646

281بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزان حسن احمد290798

282بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىعائشة خدر حسن46184

ن290634 283بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكيابند احمد حسير

284بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنجيبة بابير احمد290306

ن خدر253686 285بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهوزان حسير

286بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالنة رزكار احمد290188

287بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديالن عبدهللا رحيم253442

288بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوردستان جونت بامر407657

زوةر همزه علي407330
289بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ية عبدهللا بابكر39785 290بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىصي 

291بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةهرة احمد عبدهللا253540

و محمود عبدهللا245355 292بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهير

293بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوزين اسماعيل حمه290492

294بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزةريا اسماعيل حمة290489



295بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريناس روستم حسن411491

296بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيام عبدالواحد ابوبكر46720

297بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان رسول عمر249602

ن بابكر وسو290742 298بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهمير

299بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشارا محمد محمد253833

ن خدر محمود512911 300بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةشبير

301بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزكار ابراهيم محمد407556

يف محمود290791 302بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور شر

وت253633 303بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبه يام محمد بير

304بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئارزو حسن محمد253527

305بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرينوا عمر عبدهللا426643

306بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيان جالل بكر253471

ن407560 307بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفيان محمد حسير

308بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان عمر خضن250290

ن427124 309بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىميهربان حسن محمدامير

310بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبوتان احمد عزيز290563

311بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسازكار حسن عزيز253644

ن250503 312بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوميا خدر حمةامير

313بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريناس عبدالرحمن محمد42395

ي مزدة عثمان407723
314بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدةشين

315دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيدا محمد عبدهللا513120

سازان كريم علي407463
316دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن حسن247988 317دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين امير

318دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدةريا عبدهللا اسماعيل407216

319دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكول رسول سيمان407464

320دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان حميد احمد513104

321دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين ابراهيم احمد253576

ان عبدهللا خدر253553 ن 322دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبير

323دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفانيا محمد مولود407692

324دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنيار حسن عبدهللا290522

325دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةشخةل جوهر حسن407630

326دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان بابكر حوال42958

يتان علي محمد407698 بير
327دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

328دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنار عمر رسول513000

ن محمد40522 329دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمزدة حسير

330دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبنياد حمة ابراهيم407641

ان محمد وسو407339 ن 331دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكير

332دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةهةست محمد مصطفن46438

333دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاويزة ابوبكر قادر47272

ن سليمان رسول249879 334دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشهير

335دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىصحراء محمد ابراهم39634

ريزين علي عثمان407390
336دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

337دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلنيا محمد حسن249357

338دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروناك احمد مينة407689

339دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخديجة حسن رسول290660

340دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالزين بابكر رسول407308

341دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةناز خدر عبدهللا39658

342دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدوا عبدهللا سليمان253682

ي407659
343دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةرزية عبدهللا قربن

344دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيان بختيار حمه407358

345دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاشيى محمد احمد512950

346دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكري رسول عيىس250039



347دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنةوا امير محمد46427

348دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبناز رسول عبدهللا148959

349دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهانا محمد مصطفن43293

ية محمد رسول513092 350دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىصي 

351دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالجان عمر حسن290520

ن عمر صابر253631 352دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةهير

ن احمد290495 353دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا حسير

354دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاواز احمد حمه43269

355دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيوةند عثمان محمد253718

356دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاواز ابراهيم حمد253481

كالي خدر محمد40656
357دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

358دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاوناز محمد اسماعيل253538

ن عبدهللا290771 359دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيان حسير

360دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكويستان محمود بايز427028

ن290543 361دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيان حسن حسير

362دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنياز خدر عبدهللا40613

363دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةزرا عمر حسن290786

364دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخونجه عثمان محمد253504

365دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمريم برايم احمد249506

ن419792 366دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىماردين ابوبكر حسير

367دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان احمد حسن253827

368دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرازنة ابراهيم عبدهللا249519

369دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسانا محمد اسماعيل407586

370دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيام جوهر رسول46136

371دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزالة خدر حمة420038

372دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشارا ابراهيم احمد250236

373دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيفا حسن محمود249564

ين محمد عبدهللا290527 374دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشير

375دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشايةن محمد خضن407393

376دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةيران عثمان ابراهيم427405

377دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا احمد صالح290524

378دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيالن بختيار حمه407366

379دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهاودةنك خدر عبدالرحمن40138

نازدار علي حسن425746
380دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

381دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكا قادر حمه253547

382دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين احمد كريم41193

383دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتافكة محمد ابراهيم246994

384دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكردستان احمد رسول46696

385دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوجر حسن ابراهيم421637

386دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوما عبدهللا ابوبكر512015

387دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكاشين احمد بابكر247843

388دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين رسول الك512584

389دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوما عمر محمد250584

390دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيان محمد ممند407235

391دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزكار محمود عبدهللا253476

392دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكابن خضن اسماعيل290746

شاناز علي محمد290255
393دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

394دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجوانة محمد حسن512769

395دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالفان عثمان رسول245074

396دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىباوان بابكر محمد253482

397دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمريم بابكر محمود40398

شيفا علي قادر250544
398دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى



399دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكونا قادر حمه253546

400دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكنير احمد رسول411339

401دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةيران حمد مولود42134

402دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجرو عل عباس426595

403دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكافية عبدالرحمن احمد253837

404دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرازان روستم حسن253706

ن ابراهيم محمد512886 405دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةفير

ن ابراهيم احمد249409 406دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةفير

407دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاجوان قادر محمد245444

408دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرازان عل عثمان512987

409دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبنار عبدهللا ابوبكر245737

410دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمريم حسن احمد41299

411دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىيادكار رسول يونس253732

412دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهيشو عبدهللا حمه46736

413دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز حسن رسو407578

مزدة علي عبدهللا250097
414دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

415دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا محمد مال512984

ن عبدالرحمن احمد253784 416دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرةنكير

417دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكاشان عمر ابراهيم250517

ي249571 418دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىده شين خدر حح 

419دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشادية قادر محمد290752

هاوزين علي محمد290600
420دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

421دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالنة عمر محمود39598

ن قادر مصطفن253692 422دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرنكير

423دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمعتي  عباس ممند41088

424دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكال ممند صالح41853

وت244789 ن قادر بير 425دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنرمير

426دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىرونياز جونت بابكر208776

ان اسماعيل محمد290245 ن 427دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكير

428دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوهام احمد شخصة290499

429دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسونيا عمر احمد290822

430دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيالن رسول عمر427577

ن احمد253484 431دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزينو حسير

432دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةركول كمال محمود421278

ن427094 433دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشوخان حسن محمدامير

434دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوردستان عبدهللا كريم250487

435دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتابان احمد حمه253701

436دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبروسكة رسول احمد42235

437دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسيفان محمد باهومر290197

كز محمد حمه253684 438دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنير

ن290783 439دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاونك يوسف محمدامير

440دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريدة محمد مارف512646

ن40951 441دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروقية اسماعيل حسير

442دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان محمد عبدهللا290279

443دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجوانة محمد محمود290606

ن محمد محمود290226 444دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهةمير

445دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىفريشتة حميد احمد412577

446دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىليل احمد اسماعيل253510

447دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهوناس عبدهللا قادر253669

448دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان محمد حسن248061

ن احمد250352 449دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاهنك حسير

سناء علي قادر512921
450دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى



451دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىيادكار محمد حسن512888

452دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكازان خدر حمد39890

453دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيخال اسماعيل رسول290455

454دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنان ازاد احمد427785

455دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىامينه خدر اسماعيل290753

456دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةروين محمود ابراهيم43389

457دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيار محمد خضن249553

458دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوردستان حسن حح 135529

سناء علي حسن290773
459دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

460دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيا حسن محمود407486

461دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان عمر عباس290765

462دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنو محمد عثمان250602

463دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشلير عثمان رسول46333

464دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىميهان قارمان محمد46389

از احمد ابراهيم245464 465إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشير

466إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئاال عبدهللا حسن249460

467إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىعائشه احمد عبدهللا253589

468إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةيالن وسو اسماعيل290144

469إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساية عزيز حمة290840

470إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديالوك احمد محىالدين136286

471إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةرواز ابوبكر ابراهيم427829

ي253715 472إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةنا محمد حاج 

473إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا بابكر عبدهللا253569

474إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالفيا هيمن عبدهللا246178

475إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروشنا عبدهللا رسول427945

476إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاويزة محمد ابوبكر512254

477إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسنور همزه خدر290837

هاوناز علي محمد42821
478إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

479إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالنة خدر عبدالة253699

وز احمد خدر421206 480إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبير

481إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا محمد حسن427473

482إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزوان رسول عبدهللا246571

483إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخةزان عبدهللا محمد407760

484إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجنار عل عباس421820

485إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةدا ارام احمد427927

دابان احمد علي136376
486إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن249771 487إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروكال محمد امير

488إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجاوان عل حمة407809

489إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيام عبدهللا حمه136057

ي عمر ابراهيم253629
490إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكابن

491إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلخواز خالد محمد290603

492إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديانا رحيم عزيز42988

493إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدليفان محمد احمد407259

زريان محمد علي41127
494إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

495إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىباال عل محمد42591

496إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا رسول عبدهللا39586

497إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكاشان رسول احمد136413

498إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروشنا سليم محمود290215

499إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةزين ابراهيم احمد253467

ن قادر512780 500إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكا حسير

از حمة اسماعيل512261 501إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشير

وت135515  بير
502إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسارا مصطفن



503إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالفة ابراهيم عبدهللا40984

ن512935 504إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسومية خليل حمدامير

شكرية علي ازدين419875
505إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

506إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجيا محمد حسن246887

507إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىباوان عبدهللا احمد512088

ي512031
508إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلسوز احمد قوربابن

509إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديدن احمد رسول39836

هاوزين علي صالح250208
510إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

511إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا عمر حسن249752

512إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوما محمد عبدهللا253451

513إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلباك خضن احمد512102

نيكا محمد علي407398
514إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

وت بابكر290559 515إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيان بير

516إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهوزان حميد ابراهيم136341

517إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةنار صالح محمد134312

518إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسيما محمد وتمان290173

519إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيفا رحمان حوال290778

520إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز عمر ابراهيم253624

521إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشايان ابوبكر حمة412212

522إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةناز برايم روستم290134

523إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيشتمان ابراهيم رسو290225

ن عبدهللا42903 524إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنياز حمدامير

525إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنجيبة بايز محمود246459

526إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلسوز خالد حمد290623

527إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريان كمال عثمان250122

528إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساريز محمد احمد245527

529إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز جونت سليمان427520

530إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيالن جونت بامر420296

ن40971 531إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسافو خضن حسير

ن خدر محمد512149 532إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةفير

ن135344 533إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشادية حامد محمدامير

534إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسهام عبدهللا محمد249828

ن حمد249550 535إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىداهات حسير

536إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهةنار عمر خدر512932

537إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسمية محمد حسن512419

538إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكال رحمن احمد290170

539إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةريشان برايم بابكر290265

540إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىحنيفة خالد حمد290619

541إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلخواز عمر حمة138755

542إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزيتون حسن شيخه290664

543إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكولةباغ خدر حسن512093

544إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىالوين احمد عمر246789

545إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبهرة عبدهللا محمود253658

546إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوناس خدر قادر290775

547إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساوين بابكر خدر290221

548إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشانيار اميد رسول290476

549إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشنيار صباح عبدهللا290506

ن253564 550إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمستان خدر حسير

جاوروان محمود حمةعلي427165
551إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن رحمان حمة426940 552إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةهير

553إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيمان عمر حسن513059

554إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساردين حمه ابراهيم138748



555إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسناريا عبدهللا عزيز245022

ي135568 556إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكار قادر حاج 

ن136273 557إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىديدار برهان محمدامير

ن حسن حمةسور249577 558إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسةفير

ن احمد428033 559إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروزان محمدامير

560إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاديار خدر محمود512994

561إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلةنيا قادر كريم407639

562إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجراخان محمد خضن249798

ن همزة خدر135400 563إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكشبير

ن عبدهللا عمر290223 564إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىغمكير

565إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىباسكال حسن اسماعيل136367

566إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةرزيا عثمان خدر244677

567إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنوا احمد محمود246760

568إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشناو احمد ابراهيم39953

بناز احمد علي290273
569إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

570إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىئةوين احمد بابكر135486

571إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشارا خدر محمود253438

و خدر علي427961 572إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهير

ي245631 شادية علي حاج 
573إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

574إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيان مصطفن عبدهللا512052

575إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبفرين عبدهللا اسماعيل426826

ن احمد253780 576إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىره زيا حسير

577إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىدلنيا محمد بايز290551

578إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىلنيا بابكر حسن245842

579إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسازة كوران وسو253493

الرا اسماعيل علي290205
580إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

ن همزة245044 كس محمدامير 581إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنير

582إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةخاك ابراهيم خدر290508

سوما علي محمد512028
583إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

584إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسوزان خدر ابراهيم290683

585إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىاال محمود احمد249892

586إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزينا عبدهللا رسو407213

587إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبيخان عمر مصطفن246422

588إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكةيالن عمر فرخة290597

589إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىزريان خدر محمد512013

590إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكالويز وسو مارف135202

591إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمعصومة محمود شيخة290487

592إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنةوزين عثمان عباس246779

ن246186 593إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىبةيام خدر حمدامير

594إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروبار عثمان مارف247146

595إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكه شاو خدر وتمان421963

تروسكة علي احمد246801
596إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

597إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساية عبدالرحمن رشيد249475

598إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسافا دالور قوباد411297

ي512237
599إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكويستان احمد قوربابن

600إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنيكا احمد محمود246726

601إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساريز رسول محمد246867

602إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشادية حمد ابراهيم425239

603إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىريزنة محمد خضن24552

604إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساكار محمد حوال420061

605إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىسانا عمر حمه290843

606إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىهازه حميد ابراهيم246661



607إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىساريز قانع احمد40813

608إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشلير احمد ابراهيم39941

دلنيا رسول علي246223
609إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

610إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخوسر قادر حاج 427877

611إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشةوين عمر عباس512301

612إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشيين محمد وسمان427186

613إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىنةوا احمد فقيسول512218

614إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكوجةر احمد مارف290138

كوزين علي حمة247414
615إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيى

616إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىمةستان عل محمد39685

617إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىترزة عثمان مولود135451

618إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاكاو عمر عبدهللا419239

619إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشاناز احمد ابراهيم39958

620إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكوفة عمر احمد290106

621بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىجرا عمر خضن253799

ة حسن حمه41046 622بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىامير

623بكالوريوس2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىروناك حسن محمد290766

624دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىكولزار محمد مصطفن41160

625دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشكرية صالح احمد39846

ن خضن253657 626دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىتارا حسير

627دبلوم2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىخديجة حمة خدر250406

628إعدادية2- قلعة دزه 42289السليمانيةأنيىشلير محمود حمة46347

1إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكرهاوزين عثمان مصطفن433359

ن حسن545143 2إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكردانا حمةامير

يف433376 3إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكرهيوا فهمي شر

1بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرفرهاد اسماعيل كريم433381

2بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرشكار طه احمد433371

3بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرشورش حسن حمةفرج433375

ن باقر433350 4بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكراسو حسير

5بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرئه رده الن عمر عبدهللا433396

6بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرسه روه ر اسماعيل كريم433405

7بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكربريار ئازاد حمه514793

8بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرنه هرو انور قادر433373

9بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرسوركيو غريب فرج514817

10بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةذكرريباز عل احمد514810

11دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةذكرريكه وت كريم عبدول432381

12إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكرعيىس عثمان حمةسور433400

13إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكرئاكار احمد صالح433356

ي433379
14إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكراحمد جالل مصطفن

15إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةذكرزانيار فريدون كريم432378

و نجاة صديق433378 1بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىهير

1بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىبةسوز محمود كريم433365

ن حمةصالح كريم514728 2بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىشهير

3بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىدلسوز محمود كريم433364

يف432382 4بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىجوان كمال شر

5بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىشادى كاظم عبدول432379

6بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىشادان ابوبكر احمد433362

يف52344 7بكالوريوس2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىهةوار فهمي شر

8دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىهوزان نجاة صديق514697

9دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىريواس عل قادر433372

10دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىسوما جبار عبدهللا545141

11دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىالفه رفيق عبدهللا433368



ن514596 ن حسير 12دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىشادان حمةامير

13دبلوم2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىئه نديل لقمان عزيز432380

14إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىسوزان وهاب معروف432383

15إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىشيماء عمر حمةسور433394

16إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىجاوان ستار عبدهللا514661

سوزيار علي قادر433402
17إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيى

18إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىشيين ساالر مصطفن514621

19إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىخونجه رحيم عبدهللا433352

يف433385 20إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىبيخال جمال شر

21إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىزاله رفيق عبدهللا433391

22إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىجيا عثمان سعيد52337

يف52348 23إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىهيشو فهمي شر

24إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىئاسيا كريم عبدول433387

25إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىكولةباخ عثمان حمةسور433353

26إعدادية2- شهربازار 32290السليمانيةأنيىبفرين رفيق عبدهللا433389

ن161159 1بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهونر هابيل حسير

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرارام احمد كريم56228

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرفرحان فريق توفيق412113

كو جالل412155 4بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهاوكار شير

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكراوارة محمد قادر412197

6دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكردلشاد حميد محمد161148

7دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرجالل كريم محمد161263

8دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكراسو صالح احمد161163

9دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرسوران عبدالرحمن محمود161303

10دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهاوكار مجيد محمود412147

11دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكركاروان كاك برا رشيد161269

12دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرارسالن فاتح عزيز161264

ن161307 13دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرارام كامل محمدامير

14دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرارام سعدهللا محمد56205

15دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهيمن عبدهللا رشيد56206

ن صالح161296 16دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهلمت محمدامير

17دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكردانا محمد حامد512804

18دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكربشدار عبدالرحمن ابراهيم412142

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهاورى صديق عمر161141

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكربروا مصطفن عبدالرحمن56211

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكررزكار عجيب قادر161133

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكررزكار صالح احمد161172

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرريبةر محمود حامد56224

6بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكردانا خالد شاسوار412170

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهوشيمان عثمان عبدالرحمن412193

8بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرمحمد سامي لطيف56229

9بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهوكر مصطفن عبدالرحمن56227

ن صالح412181 10بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرزمناكو محمدامير

11بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرعمر عارف مصطفن412080

12بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرخالت عثمان احمد412127

13بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهيوا عبدهللا عبدالرحمن512776

14بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكررزكار رؤوف محمدسعيد412183

15بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرسةنكةر زرار رسول517822

16بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرروستم مرشد خورشيد56214

ن411990 17بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرسيامند حميد حسير

18بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرريبةر كريم محمد412099

19بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرمحمد حامد احمد412189



20بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكردابان اسماعيل محمد512781

ن56216 21بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرشكوت محمد محمدامير

22بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرريبوار عارف مصطفن412090

23بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرابراهيم جواد رشيد161144

24بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكربرهم جبار سعيد412121

25دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرجوتيار عبدالرحمن ابراهيم412128

26دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرسةنكةر محمود حامد56222

27دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهةلويست عثمان احمد412122

28دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكركاروان محمد حمةخورشيد161299

29دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرمحمد نوزاد عبدالقادر512791

30دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكريادكار محمد جمعه412078

31دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرهاودين حسن توفيق56221

ن412133 32دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكركاروان خطاب محمد امير

33دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكراراس دلشاد حميد161152

ن حامد اسماعيل412171 34إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرني 

35إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرسةنكةر سيف الدين محمد161258

36إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرعمر مجيد قادر161280

ن صالح433790 37إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرئةرخوان محمدامير

38إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرمحمد عمر محمود412195

39إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكركوشةت جمال جالل412166

40إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكركوران رفيق محمود412096

يف56225 41إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكربيشوا عل حمةشر

42إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكررسول محمد رسول161198

43إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرشكوت جمال جالل412041

44إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكرشاهو جبار علي412002

45إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةذكربيساران علي محمد161310

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىكةشاو زرار رسول412107

2دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبه ناز فريق رسول161135

3دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبهرة محمد حامد512813

4دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىتارا سعيد كريم161249

5دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىخةالت عثمان قادر412157

6إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىسميعة اسماعيل حمةرش161203

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشوخان بكر غفور161286

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىهاوناز محمد رمضان412092

ن161278 3بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىاال كامران محمدامير

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىنيان جبار قادر412150

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىكةنار فاتح عزيز412066

6بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىليل فائق قادر160991

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىسارا صباح رشيد445394

8بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشوخان عبيد قادر412138

9بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىريزان فريق توفيق412137

10بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىمروة مصطفن عبدالرحمن56209

11بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىروزكار عبدهللا عبدالرحمن412010

12بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىفينوس حامد اسماعيل412177

13بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىسيبةر سيف الدين محمد161252

14بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبهار عبدالرحمن ابوبكر412074

15بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىباخان فريق توفيق412111

16بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىهدية محمد حمةخورشيد56220

17بكالوريوس2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبهره اميد محمد161138

18دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىاال دلشاد حميد412117

19دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبيان عبدالرحمن ابوبكر412076

20دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىهدية اجل جوهر411999



21دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشيماء محمد حمةخورشيد55952

22دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىمريم حامد اسماعيل412187

23دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشيماء جواد قادر161165

24دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىسوما محمود حامد56223

25دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشنو محمد مجيد56208

26دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشيماء عارف معروف56226

27دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىخديجة محمد رسول161126

28دبلوم2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشيالن فتاح محمد412161

ن161312 29إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىسارا كامران محمدامير

30إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىسوما عمر محمود412032

31إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىروشنا زرار رسول412102

اوين علي محمد433792
32إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيى

ن433794 ن احمد محمدامير 33إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشهير

34إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىجيمن رزكار رحمان412069

ليوان عمر علي411993
35إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيى

36إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىئاشنا زرار رسول412110

37إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىكواللة محمد رسول161130

38إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبنار فاتح عزيز412016

39إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىشاكول موفق عبدهللا56199

40إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىبنار ساالر مجيد412202

41إعدادية2 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانيةأنيىكواللة عثمان فتاح412145

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرئاراس عثمان محمد461990

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكركاوابن جالل احمد361031

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرساريز مصطفن عبدهللا361061

4دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسوران خالد محمد361357

5دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرشوان احمد مصطفن432819

6دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرزانا انور عثمان361979

7إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرخه بات انور عثمان362132

8إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسامال عل احمد433404

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرهوشمند عبدالرحمان مصطفن432781

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكردلشاد شوكرى حمةعزيز432826

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرمزدة عمر حسن361698

ن احمد432793 4بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرهه ردى حسير

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسوارة محمد سوارة433437

ن513857  كاكةامير
6بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكردلشاد مصطفن

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرفرمان جوهر قادر433429

8دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرمحمد سيف الدين كاكةعوال361864

9دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرمحمد عبدهللا رسول55936

10دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرئاريان نجم الدين محمود361744

11دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكربيشوان عثمان حسن433433

12دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرفرياد عل كريم432786

13دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسه روه ر محمد سلمان433427

14دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرمحمد محمود محمد432813

15دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرهاورى رحمان احمد361847

16دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرعلي قادر حسن361151

17إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكراحسان خليل عبدهللا361225

وان زرار رضا361658 18إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسير

19إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكربيشةوا حسن كاكل432756

20إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكربيشنك انور عثمان461932

ن461972 21إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسه رباز مجيد حسير

22إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرمحمد محمود صالح55933

23إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرسةروةر انور رحمان432745



24إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرعوزير حسن كاكل361382

25إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةذكرديلمان ازاد عبدالرحمن432824

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىكولستان عل احمد55932

شه رمن علي علي362155
2دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيى

ن حمةسعيد461921 3دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشوخان حمةامير

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىديرين محمد صالح361127

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىكةزان ظاهر حسن362111

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىنيشتمان مصطفن عبدهللا432789

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىبنار احمد حارس361495

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىروزين انور رحمن433422

6بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىافان جوامير حمة433431

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشانو خرسو روستم361280

ي خرسو روستم361458
8بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىدةشين

9بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىتافان جوامير حمة361938

10بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشه يدا عل سعيد55937

11بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىريناس محمد احمد362088

12بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىبه يام حسن فتاح361008

13بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشادية عل سعيد55935

14بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىبةيوةند حسن فتاح361773

15بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىتافان سالم عبد هللا361562

16بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىجرو خليل عبدهللا361209

17بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىسنور عمر طاهر362210

18بكالوريوس2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىاوين طاهر سعيد518130

سنور علي قادر513850
19دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيى

20دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىئةوين سالم محمد432832

ن433423 وت محمدامير 21دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىهيشو بير

22دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىدونيا محمد ازاد362197

23دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشيالن سعيد محمد361828

ن361809 24دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىروخوش رسول محمدامير

25دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىنشميل حمةرشيد سوارة432777

26دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىدةريا جمعة سعدي433425

27دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىدةرون جمعة سعدي433434

28دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىروخسار جعفر رضا361597

ن361717 29دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىبناز رحمان كاكةامير

ن361329 30دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىكازاو صابر محمدامير

ين قادر احمد362062 31دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشير

32دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىكويستان ازاد حمة362175

33دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىكةوسةر كامران ابراهيم361542

34دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشوخان عثمان قادر361628

35دبلوم2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىئةزين انور رحمن433419

ن خالد محمد360964 36إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشه هير

ن432806 37إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشاناز صالح حسير

38إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىبةرزين انور رحمان432751

ن513884 39إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىشنياز مجيد حسير

ن432803 ى قادر حسير 40إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىبرسر

41إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىكازيوه محمد فتاح432718

42إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىسوزيار عمر طاهر362225

ي جمعة قادر432713
43إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىهيفن

44إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيىارزو ارسالن مصطفن433416

ريزين شورش علي432817
45إعدادية2 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانيةأنيى

1ماجستير2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعلي رسول حمد408214

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد قادر عمر56156



ي شيخة117357 3بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد حاج 

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرامير رسول حسن330961

ن محمد56146 5بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد امير

ي خدر136389 6بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرامير حاج 

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعمر همزة عزيز55982

8بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخضن محمدسور خضن117473

ش قادر حمةسور56191 9بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهير

10بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحكيم حسن ابراهيم137190

ن رسول حسن516960 11بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسير

12بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرفؤاد ظاهر ففى محمد137261

يف331020 13بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكراسماعيل احمد شر

ن خدر55980 14بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرطالب حسير

ن خدر117435 15بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخالد حسير

16بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركريم رسول احمد137083

17بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد قادر محمود516588

18بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكردلير عزيز عل330922

19بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسن قادر محمود137115

20بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعزيز مصطفن حسن408769

21بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركاروخ اوتمان رسول117489

22بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمريوان برايم ازدين56016

23بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد علي مالحسن516532

24بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكردياري خدر ويس56030

25بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرلطيف عبدهللا قادر137122

26بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرفاروق وتمان قادر516565

27بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهاوكار محمد ويس56159

ن خدر408321 28بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد حسير

زاد نارص عبدول408762 29بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشير

ن خدر56197  حسير
30بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمصطفن

ن صالح331046 31بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرديار حمدامير

ش عبدالرحمن عمر330861 32بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهير

33دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعمر محمود بابكر55967

وت بايز55956  بير
34دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركيفن

35دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعزيز ابراهيم حسن516578

ن احمد516582 36دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكراحمد محمدامير

37دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربابكر عبدهللا حسن137028

ن137070 38دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخدر حمد حمةامير

ي عبدهللا516571
ن
39دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسن حمد صوق

40دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرطاهر نوري ممند136480

41دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشيخه وتمان قادر552541

42دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئامانج احمد عبدهللا55995

ي قادر137181 43دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربايز حاج 

44دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرفاخر محمد عمر136615

45دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرصابر رسول سليمان137193

46دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرادريس شخصة رسول55984

47دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرظاهر نوري ممند137198

48دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعمر عبدهللا حمة330897

ن خضن517005 49دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخليل حمدامير

50دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسن مال ني 56099

ن136440 51دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخالد حسن حسير

52دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهونةر بااومر محمود330885

53دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعثمان عمر ابراهيم330906

54دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشادمان اسماعيل ممند136975



55دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئوميد محمد سعيد516631

56دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئارام رسول ممند330833

57دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخدر برايم ازدين55998

زاد خدر حسن56110 58دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشير

ن حسن وسو408305 59دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسير

60دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخالد حمد برايم516561

61دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيمن عبدهللا رضا137210

62دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرابوبكر اسماعيل شخصه56193

وان خدر ابراهيم137243 63دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسير

64دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةرباز خدر محمود56218

وت137161 65دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرزانا اسماعيل بير

66دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد حسن رسو137085

67إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسن احمد محمد55964

68إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد عزيز خدر137137

69إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد ابراهيم محمد56178

70إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرابوبكر احمد رحمان117169

1ماجستير2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهينةر سليمان حسن331035

2ماجستير2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرتوانا قادر ابوبكر117219

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرامانج عل برايم56138

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكررسول محمد احمد408280

ن عبدهللا330891 5بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئاريان حسير

6بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسوران شخصة رسول55973

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرريبوار رزكار قادر56175

8بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهةلمةت قادر احمد137064

9بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركاوة علي رسول137206

10بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرصالح محمود سليم330967

11بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعمر خالد عثمان55963

12بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربارزان نارص عبدول330944

13بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعبدهللا خالد عثمان408338

14بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهاوكار عثمان ابراهيم330869

15بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسالم شخصة رسول55975

يف544948 16بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربارزان حسن شر

17بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئاوات احمد حمه137051

18بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعبدالرحمان محمد احمد408339

ن517035 19بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد خليل حمدامير

20بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرابوبكر محمود حمةدرويش136575

21بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيدى حمد عبدهللا331132

ن عبدهللا137151 22بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةرور حسير

23بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسوران عل حمد56081

ش خضن محمد408335 24بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهير

25بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيمن قادر حمد56134

يف136588 26بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةروةر محمد شر

27بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرداستان حمد رحمان137074

28بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرصالح خدر عزيز408308

29بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرابوبكر رحمان اسماعيل408252

30بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركارمةند ابراهيم وتمان330740

31بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسالم محمود حسن408316

وت وتمان516601 32بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربيالل بير

33بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشاخةوان محمد ابوبكر331139

34بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركارزان حمد وتمان56187

35بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئاراز محمود خدر55970

36بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرارام موالن محمد55987



37بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئاوات حمد مولود55994

38بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيدي عثمان عزيز408266

39بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربشدةر قادر مينة56171

وت137230 40بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرخالد رسول بير

41بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهاوبير رسول حسن330817

42بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرراميا حسن عبدالرحمن408669

43بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرريباز برايم احمد137249

44بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحكيم قادر رسول56022

45بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرلقمان علي حسن136981

46بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيوا عزيز عل330980

47بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكروشيار اسماعيل ممند408262

ي136362 48بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكردياري مال ني 

49بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةربست كاوة خدر137058

50بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئاكام قادر اسماعيل331126

51بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربيشةوا قادر ابراهيم55958

52بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكردياري باومر محمود136529

يف330837 53بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهةلكةوت احمد شر

54بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسالم قادر رسول56004

55بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئةمير بايز احمد516595

56بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمةريوان عل حمد56035

57بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرابراهيم رسول عبدهللا408254

58بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمهدي علي حمة330875

59بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمه نكور حمد حسن137104

60بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئوميد احمد احمد137079

ن بايز برايم408548 61دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرحسير

62دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرلقمان علي حمد56148

63دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةفا حسن حمد408295

64دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرراويز وتمان قادر516600

65دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركوجةر هومر خدر408332

 علي136498
ن 66دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرجيمن حسير

67دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد عبدهللا عبدول516997

وت136631 68دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكراحمد رسول بير

69دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكررحيم ابراهيم يوسف516728

70دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعبدالقادر اسماعيل قادر55959

71دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشاالو محمد عمر408340

وت331068 72دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعبدالقادر اسماعيل بير

73دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةرباز قادر مينة56169

74دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكردالوةر عزيز علي330955

75دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرابوبكر صالح عزيز56136

76دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكركوزين محمد عمر408222

77دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشاالو خضن محمود330939

78دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد عباس محمد408238

79دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيوا احمد حمه136470

زاد سليم خضن408302 80دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرشير

81إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد احمد حمة137021

82إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهوشمةند محمود رضا516541

ن يوسف محمد55981 83إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرريبير

84إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد عبدهللا حمة408311

85إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرادريس محمد اسماعيل396576

86إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكراسحاق خدر رسول117334

ن محمد عوال330915 87إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسفير

ي330877 88إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرنةواز رسو حاج 



يف408564 89إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرناصح حسن شر

90إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسيفةر حسن حمد408291

ن خدر55978 ن حسير 91إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرتحسير

92إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكربةرهةم وتمان محمد136682

ن136373  وسير
93إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرعبدالرحمان مصطفن

94إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمخليص حمد احمد136447

ن516607 ي احمد محمدامير
95إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرراسيى

96إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد صالح عمر136995

ن محمد408242 97إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئارى حسير

98إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسةربةست مينة حمد408569

99إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرسامره ند خدر قادر331151

100إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرزانيار احمد حمد55985

101إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحمد رسول حسن137004

ن خدر136521 102إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمحسن حسير

103إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهاوكار وتمان محمد136514

104إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرمةشخةل رحمان علي408276

105إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرئاريان واحد عبدالرحمن137030

106إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهةنكاو عثمان عزيز408272

107دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةذكرهيمن عبدالرحمن عمر136990

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةهال صالح عزيز342093

ن احمد544858 ان حسير ن 2بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشنو مصطفن حسن330909

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزيلوان احمد خضن56014

ن احمد516621 5دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبيكرد حسير

ن حسن احمد55976 6دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنازنير

7دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىارةزو محمد حسن137047

8دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنيشتمان باومر محمود136444

ن احمد117204 9دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشنو حسير

10دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىامينة رحمن بايز56032

11دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبهار موالن محمد56018

12دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكةوهةر خدر همزة136548

13إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزالة عبدالرحمن عل117313

14إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشوه محمود محمد137208

15إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىميديا احمد محمود137092

وت56140 1بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةيدا محمد بير

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشادية ابوبكر محمد330929

ساوين علي برايم408300
3بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

4بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىساوين خدر قادر331146

ان علي حمد56090 سير
5بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

6بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشادان خدر رسول56132

يف396510 7بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزان حسن شر

8بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروباك عبداللة حسن330852

ي حسن137096 9بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزالة حاج 

ين وسو ابراهيم408342 10بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشير

ي409746 ن حاج  11بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةناز حسير

12بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكةشاو قادر عل56154

13بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشاديه مصطفن حسن408207

14بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنةمام محمد ويس56162

ن516611 15بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنةوروز محمد حسير

ون شيخه وتمان137034 16بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

17بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكوزين يوسف همزة55962

18بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنيكار احمد محمود408345



19بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبنار برايم اسماعيل136997

كوفار علي حمد56102
20بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

دلنيا علي حمد56107
21بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

ي136649 شاناز مال ني 
22بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

23بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةريشان عوال ابراهيم331073

و فتاح محمود137257 24بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهير

25بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكزال خدر بابكر408229

26بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشكرية حمه احمد137025

27بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروخسار عل رسول137142

يف330822 28بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنشميل احمد شر

29بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىميهناز وسو سليمان56185

30بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىدةرواز حمد احمد331002

31بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةيمان همزه عزيز56119

32بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسوارة عل حمد56084

وت وتمان516911 33بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكلينة بير

34بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشاناز محمدسور خضن137009

35بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكةشاو محمد رحمان117350

كزال علي مالحسن137188
36بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

ان محمود حسن330864 ن 37بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

ن عل137108 38بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىريزنة حسير

39بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىفاطمة عل رسول137148

40بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىخديجة وتمان محمد136509

41بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىاشنا رضا محمود56011

42بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىدلنيا رحمان بايز331024

43بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىقانعة رسول سليمان137131

ن رسول331076 44بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةرواز حمدامير

45بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةونم محمود خضن408233

46بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروشنا رسول نارص544862

47بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىريناس درويش عبدهللا137224

48بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةناز رحمن بايز137253

49بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزيالن خدر عبدهللا117452

50بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئةهواز حمد احمد330996

51بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسةركول حمد حسن137172

زنوير علي حمد56104
52بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

هاوناز رسول علي137265
53بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

54بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىامينة خدر سمايل408298

بةهرة علي حمد56150
55بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

56بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىريزان ابراهيم رسول56121

ن517012 57بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىفريشتة خليل حمدامير

58بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىميديا وسو سليمان136731

59بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبيان محمود حمة408248

60بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروبار خضن محمد137011

61بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجاوان خالد حسن56008

62بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشوخان عبدالرحمن عمر56183

زه يتون ابراهيم علي136540
63بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

64بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىديالن عبدالرحمن ممند136988

65بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىدونيا خالد شيخه516535

66بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىديمةن نارص برايم136992

ن خدر56117 67بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئارةزو حسير

68بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنةهرين صالح عزيز117320

69بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىميهربان قادر رسول56006

ن عل136477 كز حسير 70بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنير



ن خدر ابراهيم137238 71بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىرةنكير

ن عبدهللا حمة408606 72بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهةرمير

73بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهندوس عل احمد330730

74بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسارا عزيز بايز408264

75بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكوردستان عةوال ابراهيم331119

وت56112 76بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكولزار حمة بير

ن صالح عزيز56167 77بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنةرمير

وت56142 78بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىفريشتة محمد بير

ي برايم330720 79بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىازيز حاج 

80بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنازدار بايز وسمان330991

ن117188 ن محمدامير 81بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةناز حسير

ن حمد عبدهللا331080 82بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهيلير

83بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروشنا صالح نادر55954

84بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىتارا كريم عمر330847

85بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبهيان محمد سعيد56095

86بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهيشو عمر خدر408209

يف408204 87بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىعاصمة حسن شر

ي حسن137099 88بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشوين حاج 

89بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشوة عل حمد56088

90بكالوريوس2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسارا رحمان بايز331030

91دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىباوان رسول حسن330718

92دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشادى عل عبدهللا331043

93دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسوزان حاج  حسن117381

وت55972 94دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبزار رسول بير

95دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجنار بايز وسمان330985

96دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجيابان رزكار محمد408653

ن عبدالرحمن عمر56182 97دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةهير

98دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشوخان حاج  حسن330710

99دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهونيا سليمان حسن330701

100دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىالوين احمد حمة408261

101دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجاوان عبدهللا رضا516628

از نوري ممند330857 102دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشير

103دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىباخان حمة عبدهللا117368

بيان علي همزة137212
104دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

105دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزان همزة برايم331053

106دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىامينة حمد بابكر56093

107دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروخوش شخصة رسول331051

وت331129 ن بير 108دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىدلنيا حسير

109دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةرمن محمد عبدالرحمن117492

ي برايم137165 110دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىديدار حاج 

111دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزينو احمد خضن56001

ن احمد137186 112دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةيمان حسير

113دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىالفان سليمان بابكر117482

114دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةيدا محمود رسول137076

115دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىتريفة محمد احمد516545

ي137202 ديمن مال ني 
116دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

117دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزيتون محمد عبدهللا137232

ن موس بابير331138 118دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنخشير

119دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكال محمود رسول55961

120دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىريزال قادر ابراهيم408210

121دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئاواز محمد حسن331007

122دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىفيان محمد فرخه330753



123دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىريناس كمال خضن137178

124دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشيدا محمد همزة136421

125دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةيدا عبدهللا وتمان136979

126دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزان شيخة حمد137005

خوزكة رسول علي136506
127دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

وت وتمان516573 128دبلوم2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسومية بير

129إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسوزان ابراهيم رسول136368

رةها كمال علي137215
130إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

131إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشةيدا احمد حمد56026

132إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئاشنا مصطفن احمد55992

133إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزالة حسن احمد55968

134إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىساريز عوال حمد331085

135إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسةهةند كاوه خدر137016

136إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهةتوان خدر حمد136456

 عمر علي331040
ن 137إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهيلير

138إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئاشنا حسن حمة117340

ن محمد516555 ن حسير 139إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئةفير

140إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىتروسكة خدر رسول330973

ي330843 تروسكة مال ني 
141إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

از حمد علي136661 شير
142إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

143إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسانا عمر محمود55966

144إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزكار احمد محمود137038

145إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزوان احمد خضن516637

ي330836 هاوناز مال ني 
146إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

147إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروخسار محمد عزيز56125

148إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجوانة خدر سمايل408578

ن عبدالكريم136985 149إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشلير امير

150إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجيهان محمد حسن136428

151إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئاكرين بايز احمد516592

ن خدر محمود136710 152إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهيلير

 علي حمة330883
ن 153إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكةشبير

154إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىيادكار احمد محمود136966

155إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكازيوة بايز برايم408283

156إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىساكار عوال حمد331087

157إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزا عل رسول136379

وت137221 سوهام علي بير
158إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

فان احمد عبدهللا55997 159إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

ان علي حسن136397
ن 160إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

161إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزان محمود حسن330868

162إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبخشان محمود حمةدرويش331121

كازيوة علي احمد56115
163إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

164إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزيالن شيخة وتمان136431

ان محمود خضن137044 165إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىسير

ان برايم اسماعيل137002 ن 166إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

167إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىدلنيا خالد شيخة516877

168إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىنياز شوان شيخه408246

ن كريم136450 169إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبةرى امير

از فتاح احمد408611 170إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشير

171إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزينو فتاح احمد408637

172إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزيار هيوا عبدالرحمن56180

از محمد عوال117462 173إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشير

174إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكةنار محمد ابراهيم55993



175إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكلثوم حوال حمد331011

176إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزيتون ابراهيم رسول136797

ن517048 فاطمة علي حسير
177إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

ي56163 ن عبدهللا ني  178إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىئةفير

179إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشلير محمد عوال137088

180إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىالرا احمد حمه137018

181إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىفريشته شخصه قادر117445

182إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىزوالل شيخة وتمان136433

وت136461 183إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىشوخان محمد بير

ن خدر117391 184إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىميديا حسير

ن شوان شيخة56164 185إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهيلير

ن عبدالرحمن رسول137155 186إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهيلير

187إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىجنار رسول حسن331017

188إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىميهربان حسن حمد516976

يفان يوسف خدر56123 189إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىبير

ن محمد516984 190إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزكار حسير

191إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىهةرير بايز برايم408544

192إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروزكار حمة عبدهللا117373

193إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىكوردستان حمد احمد136563

194إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىروشنا مصطفن احمد55990

زاكاو ابراهيم علي136411
195إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيى

196إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىاويزة محمد ابراهيم55988

197إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىدانيا خالد شيخة516840

ن331062 198إعدادية2 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانيةأنيىايالف عزيز امير

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرزانا رحيم احمد55943

ن506386 2بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرلطيف فائق محمدامير

3دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكروشيار محمد حسن506378

4إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرعبدالخالق عمر احمد55945

1بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرئامانج اسكندر عثمان514959

2بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرئاالن اسكندر عثمان506394

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرريباز جالل صالح55941

ن506399 4بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرئارام نادر محمدامير

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرسه ركه وت ابوبكر قادر506363

6دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرريباز محمد احمد506384

7دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرديلمان مصطفن محمدصالح506389

8دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرهاوكار ابراهيم سعيد506416

9إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكريونس نامق احمد506338

ان جزا حسن506321 10إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرمير

11إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكريوسف علي محمد506315

12إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرسةربةست ابوبكر قادر506304

ن رضا ممند506391 13إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةذكرسفير

1دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىزيان عمر محمد55944

ه محمد حسن506381 2دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىسمير

ة محمد حسن506418 1بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىامير

ن عزيز506362 2بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىسنور حسير

3بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىباخان اسكندر عثمان506395

ن رؤف صالح506382 4بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىرةنكير

5بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىنرسين علي فتاح506370

ن506405 6بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىكةوسةر احمد محمدحسير

7بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىئةزين محمد احمد506403

ن506334 8بكالوريوس2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىجرو احمد محمدحسير

9دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىسوزان اسماعيل معروف506377



ن محمد506374 10دبلوم2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىزةيتون ياسير

ي علي فتاح506365
11إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىكابن

12إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىالنة برهم عمر55940

13إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىسازان عبدهللا سعيد506401

14إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىشنيار مصطفن محمدصالح506313

15إعدادية2 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانيةأنيىسعدي جالل محمد506325

1ماجستير3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرزانا عزيز كاكه رش504743

2بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردانا باباعل عيىس127014

3بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرنةبةز علي محمد209937

4بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرعثمان عمر محمد504702

5بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرعبدهللا ابوبكر علي27269

ن413332 زا حمةحسير ن مير 6بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرحسير

7بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرصالح عمر سليمان126920

8بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرناوجة عبدالقادر كل154447

9بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسيامند عبدهللا محسن127116

10بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررفيق كريم قادر127425

ن فريدون عبدهللا27319 11بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريبير

12بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهاوكار عبدهللا محمد504773

13بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرئارام كريم رسول413327

14بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسامان عزيز حمة26945

15بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربالل سالم لطيف27089

16بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسةركو كاك عبدهللا درويش126836

17بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردانا عمر محمدفرج27303

18بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشادان احمد عبدالرحمن26984

19بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهونةر كريم عبدالقادر504719

20بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرابراهيم رفيق كريم504705

ن209820 21بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهيمن محمد امير

22بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراكرم ابوبكر نجم الدين431753

23بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهه ريم قادر عل26989

24بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرارام ساالر حمةسليم413365

25بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهيفار فريق نجيم413374

26بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركامةران احمد عمر27064

27بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهاورى عثمان محمد413326

154287
ن
28بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردارا حمةغريب صوق

ن جمال مجيد413324 29بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريبير

ن27068 30بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرعثمان فاتح امير

31دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد لطيف محمود27023

32دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهةريم صديق صالح154275

33دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمود عبدهللا احمد154310

34دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرلقمان قادر عباس127632

وان محمود عارف413367 35دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسير

36دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراراس احمد محىالدين431683

37دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرطاهر قادر احمد413342

38دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراراز عبدالفتاح اسماعيل127051

ن محمدكريم27214 39دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراديب محمدامير

ن كريم محمد127041 40دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرياسير

41دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراسماعيل كاك عبدهللا درويش27123

 علي رستم27001
ن 42دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرتحسير

ن مارف504789 43دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد حمه امير

وان حمةرضا ففى عزيز127766 44دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسير

45دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركارزان لطيف محمد27148

46دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشادمان جمال جالل504787



47دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشمال عبدالهادي عبدالعزيز26976

يف431729 ن شر 48دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركاروان حسير

49دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرتوانا كاك عبدهللا درويش27172

50دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركمال كريم فتاح504716

51دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركارزان ابراهيم فاتح126911

ن504771 52دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد سعدون حمةامير

ن توفيق كريم209847 53دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسه نكير

54دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررزكار عابد عزالدين127173

55دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشور سوارة حسن27084

ن عبدهللا110472 56دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرعلي حسير

57دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشدار صالح مح الدين431688

58دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربزيو بهجت عبدالكريم154397

59دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركارزان عمر احمد27127

ن209854 60دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربشتيوان مجيد حمةامير

61دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركه يوان انور عبدهللا209787

62دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركاروان انور عبدهللا27259

63إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرادريس علي احمد504783

64إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشدار محمد عبدي27183

65إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرعزت حمةصالح اسماعيل26966

66إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريزين كمال رفيق413347

67إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررفيق كريم حسن413322

68إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريزوان باسد عبدهللا504793

69إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكريادكار حمة جزا504760

1بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررابر كاظم علي154403

2بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرئازما علي حمةصالح127056

3بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررافيار شور كاك عبدهللا126781

ن504699 4بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرئاسو محمدزياد حسير

5بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهانا عبدالسالم محمدعلي411630

6بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرزانا اكرم روستم413333

7بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسةركةوت عبدهللا احمد413353

ن504767 8بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربه رهه م رحيم حمةامير

9بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربافيل ابراهيم عبدالرحمن154416

10بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهاورى فرحان عمر127903

ن504741 11بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرزانا ابراهيم حمةامير

ي محمد127083
ن ففى 12بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرديلمان ياسير

13بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريكوت سوارة حسن431720

14بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد فرهاد مصطفن413339

15بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرروزكار محمد قادر26973

16بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهيدى فاتح علي27072

17بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهاوزير وهاب حاتم504769

يف431731 18بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريبةر خالد شر

19بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريزوان ابوبكر عبدالرحمن153951

20بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشفان خالد عبدالرحمن209919

ن431694 21بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراحمد كامران حسير

22بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهيدي عثمان عبدالرحمن154435

23بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركامران اسماعيل عبدهللا27094

ن احمد431691 24بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد ياسير

كو جزا رؤف127066 25بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمير

26بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربشتيوان صالح حمة413369

27بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررافيار خالد حمد413366

28بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربشتيوان اكرم روستم431681

29بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرطه سوارة حسن431703



30بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشاد زانا قادر413331

31بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربروا كاظم علي126948

32بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردافيار خالد حمة413359

33بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشكار شاخه وان محمد127010

ن504707 34بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركازو محمدزياد حسير

35دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسةنكةر خالد سعيد413344

36دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربةهزاد صابر كريم154335

37دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد خليل قاسم127029

38دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريان فائق صالح504746

39دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردابان محمد خدر504775

40دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريكر عزيز روستم154280

41دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهاوبير برايم عبدهللا431676

يف كريم154394 ي شر
42دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردةشيى

43دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراحمد فرهاد مصطفن413338

44دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريزوان جليل رشيد127011

يف حمةكريم127020 45دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراحمد شر

46دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمازيار كوران رشيد514218

47دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررةوةند رزكار مصطفن209836

48دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكركاروان لطيف شيخ فرج209951

49إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرشاد رفيق كريم412452

ن412562  حسير
50إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمير مصطفن

ن كورون حمةبور26959 51إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريبير

52إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرداركو فريدون صديق154323

53إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرزير كمال ابراهيم431724

54إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرهيمن طيب عزيز127154

55إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراالن نوري سعيد127194

56إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردانيار باباعل عيسا127869

57إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراحمد اميد محمد209867

58إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربةيوةند نوزاد لطيف412584

59إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرديلمان توفيق كريم126963

60إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسةرخيل هيوا حمة209883

ن412480 61إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرساموا سامان محمدامير

62إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررةوةند ازاد اسماعيل504721

ن محمد209860 63إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريزةن امير

64إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكررينوار كاظم علي126851

65إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرريزوان طاهر محمود411754

66إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد عبيد احمد27325

67إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردةوةن محمود عبدهللا411472

68إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرنوروز عثمان علي412268

69إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرروز زانا قادر209803

70إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرالوه ند طه ابراهيم154009

71إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرروفان صالح عمر126931

72إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكراحمد فاضل محمد412123

73إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرسه رجل محمد لطيف126995

74إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرامير سامان عزيز209856

75إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردانا بايز محمد209850

76إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربة يوة ند ادريس علي153901

77إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكرمحمد دلير ابوبكر431814

78إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردياكو صالح عمر126959

79بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكردلشاد انور رسول431707

80إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةذكربه يار عمر عبدالرحمن153554

1ماجستير3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىديار محسن محمد504708



2بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزيان عبدالخالق محمد504763

3بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبسوز ابوبكر محمدصالح431672

4بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىثريا فيض هللا اغا413361

5بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىاخيى عبدالرحمن محمد126879

6بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهةناو محمدجزا عبدهللا504785

7بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىامينة رسول محمد126863

8بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدرخشان صالح محمد26975

ن27199 خندة علي حسير
9بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

10بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىديالن عبدهللا رضا413345

11بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئاواز صالح عزيز431710

12بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىامينة محمد بوركريم504815

13بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتازان رزكار توفيق209975

14بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىداليا احمد محمد153532

15بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزيالن اميد سعيد413336

روزا علي محمد27060
16بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

17بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشوخان كاك عبدهللا درويش504761

شيالن حمة علي محمد413354
18بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

19بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشوخان عمر سعيد126884

20بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشهال محمد شيخ صالح504714

ن محمد سعيد431674 ي محمد حسير
21بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىاشيى

22بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشه م حمة رحيم412504

يف حمةكريم127023 23بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىمزدة شر

24بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباخجه جالل احمد154438

يف حمةكريم127466 25بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدلنيا شر

26بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئه ز ين عمر محمد27021

27بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزكار عثمان حمة504684

ن احمد431765 28بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىجاوان ياسير

29بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزفان نجمالدين محمد127591

30بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبناز اسماعيل عبدهللا209838

31بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوما عبدالغفور حسن504695

32بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتةرزة جمال جالل27112

33بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىريزان اميد سعيد413337

ن127459 34دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنوخشة محمود امير

35دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسيوة عبدالكريم عبدالقادر127796

ف26981 ة جمال اشر 36دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىامير

37دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىجوان حبيب رشيد209741

شكرية علي حسن126926
38دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

39دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىقومرى عل رشيد154365

40دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسعاد هير رحيم413357

41دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبناز عمر محمود127187

42دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىناسك حسن حمادى431725

ئاورنك جمال ولي127046
43دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

44دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشكرية عبدهللا رسول27135

45دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىاشنا غفور فرج154337

ن حمه كريم خوارحم127418 46دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنازنير

47دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىجوان فخرالدين صالح27035

48دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبه رى مجيد محمد413329

49دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيالن مصطفن رحيم27282

50دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئاري حمه سعيد عزيز209986

51دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكوسار لطيف محمد154267

52دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزريان عزيز رحمان27155

ن26969 53دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنيان فاتح امير



54دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشنو يونس سليمان209961

55دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروبار رسول مصطفن210009

56دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيالن عبدالرزاق رشيد126858

57دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتريفة عبدهللا عزيز27002

58دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيالن حسن سعيد27209

59دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبخشان عبدالقادر عبدول126899

60دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروبار احمد محمد27345

61دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشوخان عبدهللا احمد26998

62دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتارا محمود رشيد127145

ن محمد431727 63دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبةروش حمة امير

64دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسةفا احمد حمة127181

 علي127102
ن 65دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشهال حسير

66دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشياو محمد حمةصالح126987

67دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبيناي محمد توفيق154407

68دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىداستان رزكار توفيق27117

69دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشنو محمد محمود26949

70دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىماريا صالح محمد504757

71دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالماس عزيز حمه431722

كةزان علي سعيد26963
72دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

73دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتارا عبدهللا عمر127035

74دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىديدار عمر عل413352

75دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالوين كمال مصطفن504671

ن صالح431680 76دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشونم حسير

ن عبدالرحمن27012 77دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشارا حسير

78دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشوشت جوهر بكر412336

79دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكولةباخ اسماعيل ابراهيم431714

نيشتمان كرومي حسن27166
80إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

ان علي مصطفن504711 سير
81إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

 حمةعلي عمر127077
ن 82إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنازنير

بيان علي حسن126951
83إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

84إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىمزدة حمة رشيد412536

85إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروناك مصطفن سليمان26996

ن احمد412421 86إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشكري حسير

87إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشكول قادر حمةصالح127109

88إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكوردستان حمة رشيد سليمان26992

89إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىمزدة حميد سمايل127778

1بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالوين وفا عمر154330

2بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيماء جميل احمد431715

كالي فاضل نوري411697
3بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

4بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروخوش جتو عباس216507

5بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزان رحمه عل412677

لنيا عمر حمةعلي153990
6بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

7بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىديدةن جالل احمد504781

8بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىلرة اسماعيل عزيز504725

9بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشةبةنك اسكندر سعيد413323

10بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبه رى حمه الو حمه411801

11بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىازين رشيد اسماعيل413351

12بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالفة جبار قادر504776

يف روستم154385 13بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدةشين شر

14بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهوزان قادر كريم412114

15بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبةروا بةختيار محمد184492

ن504697 ي محمدزياد حسير
16بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكابن



17بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسيما جميل احمد431717

18بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهيشو حسن قادر26955

سانا عبدالسالم محمدعلي411589
19بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

وان محمد413358 20بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهةزير سير

21بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيدا محمد شيخ صالح504823

ن154381 22بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزينو مولود محمدامير

ي حمة344513
ى
23بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهاوزين عبدالباق

24بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىله نجه اسماعيل عزيز504723

ة كامران احمد126970 25بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئةستير

ان دارا محمود384516 ن 26بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىلير

ن ففى محمد127743 27بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشادي ياسير

28بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئه وين طيب مشير413360

ن رشيد اسماعيل413363 29بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىافير

30بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهه رد برهان الدين ستار504692

31بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباخان عمر عبدهللا431684

32بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهيشو احمد محمد412406

33بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىليل طيب سليم27144

 عمر حمةعلي126874
ن 34بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكةفير

35بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوزى رفيق كريم413321

36بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبروسكه جميل احمد431719

37بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيين انور حارس413350

38بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالنو ريبوار محمد27339

39بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزيركو جزا رؤف209776

يجان سعدي عزيز154457 40بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىمير

ن عبدالواحد413370 ن ياسير 41بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنازنير

ن209997 42بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالجان عبدالقادر حمدامير

43بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوزى حسن جالل154372

44بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباخان كورون حمةبور411407

45بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبيناي طارق احمد431697

46بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزين وهاب حاتم504727

47بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدية فاضل نوري431695

48بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشنيار وهاب عبدالفتاح154298

49بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزيليا فاروق حسيب126907

50بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزا رزكار يونس413368

51بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبه رزى بهجت عبدالكريم413335

52بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكةنار عزيز روستم413330

ن عبدالرحمن محمداغا411853 53بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسه نكير

ي محمد127089
ن ففى ي ياسير بينابي

54بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

55بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزريان فريدون عبدهللا431701

56بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتافان توفيق غريب126941

57بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسناء عبدالكريم عبدالقادر209814

وان محمد413373 58بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزين سير

ن احمد431689 59بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنىه ياسير

60بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروشنا شورش حمةصالح126827

ة قادر كريم412570 61بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسمير

62بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىساكار طاهر حسن27101

63بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسيفان يوسف نوري127203

64بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىلونا صابر احمد431711

65بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىخندة رشيد اسماعيل413364

66بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيين قادر كريم413355

67بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئافان كاك عبدهللا درويش154453

68بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهةناو جتو عباس27121



 عمر حمه علي154352
ن 69بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالفير

70بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباخان عبدهللا عمر411456

71بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزا ئوميد احمد413362

72بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباوة نوزاد لطيف413349

73دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىفيان كريم محمد504754

ان صالح عبدالكريم431733 ن 74دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكير

ن صالح محمد504778 75دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكه شبير

76دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهةورى اكرم عمر127837

77دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشانو انور عمر154345

78دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيين اكرم عبدهللا411600

ن جمال حمةفرج412162 79دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكه شير

يف431699 80دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبناز رحيم شر

81دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدرخشان عمر خضن209907

82دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىجرو توفيق محمد412493

 علي154362
ن از حسير 83دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشير

يف431771 84دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهاوشنك مجيد حمةشر

85دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىفانيا انور حيدر504748

ن عل127404 86دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتارا حمةامير

87دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزيار شوةر كاك عبدهللا127001

88دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدنيا عزيز نوري413334

89دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىراز نورالدين حسن27330

90دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشنيار فهم عمر411776

ن احمد504751 91دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشيماء حسير

92دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزان عبدهللا حمة127096

93دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشوخان نورالدين توفيق431789

94دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالوين مريوان جالل126891

95دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىساية رضا محمود413356

96دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهيشو احمد محمود412464

97دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكيالس جالل علي209764

ن27079 98دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوميه رضا حمه امير

99دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىفانيا سليم عبدهللا154318

100دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالؤن محمدسليم فتاح413340

101دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهناء عبدالكريم عبدالقادر209898

جاوان عمر علي27008
102دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

ن احمد413346 103دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهيفار ياسير

ن126823 104دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكازيوه مولود محمدامير

105دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبرزة كمال ابراهيم154420

نيشتمان حمة علي محمد413371
106دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

107دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئاريز نوزاد صديق413325

108دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباخان مدحت كريم504691

109دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدية ئاكو عبدالكريم27161

110دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدشين لطيف عبدالفتاح413343

111دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىداستان طاهر حسن27243

112دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكانياو غفور اسماعيل411498

 علي411428
ن 113دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشادى ياسير

114دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئةلوةن حكيم محمود413341

115دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدرون عمر نامق504791

ن عثمان حبيب هللا413348 116دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىنازةنير

117دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشنيار دارا رؤوف504688

ن504717 ن محمود محمدامير 118دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئةفير

119دبلوم3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىريناس هه لمه ت محمود413328

ان نجم الدين محمد127678 ن 120إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىلير



121إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوما نوزاد محمد153830

122إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىريان قادر رشيد153966

123إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوزيار شور علي153875

124إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشه نك اكرم محمد412312

125إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىاالء اميد محمد209876

126إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىفارين كاروان ابراهيم431706

127إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىباراو مح الدين لطيف153543

خةندة علي محمد27189
128إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

129إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزان كورون حمةبور126842

130إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروشنا عمر عارف153926

131إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسارا محمد لطيف127070

132إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىجوفان خرسو كاكي504734

133إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسمية سعدي عزيز153890

كال علي ابراهيم154039
134إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

135إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىفانيا جمال مجيد127698

ن مريوان عثمان209887 136إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالفير

137إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىريان رزكار طه127915

تافكة عثمان علي412284
138إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

139إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىالوين جزا رؤف209770

ة كريم محمود504737 140إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىامير

ن504736 141إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشايستة ابراهيم حمةامير

142إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروزكار رشيد اسماعيل413375

143إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىده ريا باباعل عيىس27032

144إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهانا محمود عبدهللا412519

145إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشنيار يوسف نوري127606

146إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشادى انور روستم127716

ن127814 147إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىزريان طالب محمدامير

148إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىريان رضا محمود412550

وان محمود411741 149إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىاية سير

ن مصطفن209865 150إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئاريا ياسير

وان محمدصديق209901 151إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهانا سير

ن مسعود عبدهللا412471 152إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكه شبير

153إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىلةنجة محمدجزا محمدرضا127691

154إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىساندرا عثمان فاتح412576

لنيا علي محمد504686
155إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

156إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتةرزة رفعت عبدالفتاح153860

157إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهنار عمر احمد154159

158إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىاسماء عبيد احمد27235

159إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىسوما كامران احمد127470

ن127061 160إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىله رين حسن ياسير

161إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهاوار برهان عزيز216556

162إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبةروين فتاح عزيز504804

163إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىلةندة انور احمد126796

164إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىرازان ارسالن فارس209966

165إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىئه زين مريوان كريم413372

از جالل علي209728 شير
166إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

ن بيستون كاكةحمة127441 167إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىهيلير

168إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكوردستان خليل محمد126980

169إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىرازان ابوبكر عبدالرحمن153473

اوين جبار كاكي412543
170إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

171إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىشاكول عبدهللا عمر127136

172إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكةزان توفيق كريم126937



173إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىبنار عزيز روستم153865

يف431678 174إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىناز رحيم شر

 عمر علي411679
175إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىدةشين

نسار جمال علي431675
176إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

ن عبدالرحمن209805 177إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىتارا حسير

وان أحمد431777 178إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىترى سير

ديية علي ابراهيم127430
179إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيى

180بكالوريوس3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىقمرية عثمان عبدالرحمن154429

181إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىكلثوم مجيد عبدهللا27274

182إعدادية3 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانيةأنيىروناك احمد محمد411726

ن نارص516246 1ماجستير3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركامةران امير

2دبلوم عالي3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهةل كةوت محمدزيرك معروف516389

3بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراحمد عزيز ابوبكر157346

4بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعبدالرحمن كريم حمة28023

كؤ كيخرسو عزيم27789 5بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشير

6بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراكرم مولود توفيق28063

7بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكريوسف عبدهللا محمد28039

ن28026 8بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررزكار رسول حمةامير

9بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمظهر صالح عبدالرحمن147446

10بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعمر خرسو جعفر334229

11بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرطه سعيد اسماعيل156941

12بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركاوه رسول حامد157296

13بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرابراهيم خليل محمد27948

14بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنوزاد عثمان علي27918

15بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربهمن نجم الدين مجيد28062

16بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربهجت جميل حامد157508

ن عبدهللا ولي27999 17بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرياسير

18بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنوزاد حمةغريب فرج157538

19بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربيستون حمة كريم516855

20بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررحيم محمود روستم119913

21بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسةرخيل عبدالقادر عثمان28006

 علي235383
ن 22بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررزكار حسير

23بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررزكار قادر عبدالرحمن27930

24بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهيمن كمال فتاح516910

25بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركامةران بكر سليم516887

وان علي صالح27975 26بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسير

27بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمظفر محمد مصطفن413377

28بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربشتيوان برهان نامق27472

ن147687 29بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسامان كمال حسير

30بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشيفان حيدر محمود157515

31بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشاهو عبدالرحمن محمد27886

32بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهيمن عبدهللا كريم516354

33بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرحيدر عبدهللا محمود517442

34بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسامان داود شامار413428

35بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسوران داود شاه مار27801

36بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراسو محمد احمد157505

37بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريبوار عبدالرحمن احمد63204

38بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريبوار خالد عزيز516286

39بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريباز موفق ظاهر413402

40بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربيشه نك غفور سعيد27984

41بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهه ريم خدر احمد27968

42بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربريار محمد احمد27901



43بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهوكر ناصح خلف516891

44بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرجزا مصطفن احمد28005

45بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهاوري كاوة اسماعيل27625

46بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرفرمان فائق فتاح413439

47بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكروريا جالل علي119844

ن مح الدين27712 48دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرجمال حسير

49دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكريوسف محمود احمد157601

50دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركةيوان قادر رحيم28019

51دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعبدهللا عثمان كاكةمد157421

زاد عثمان محمد119861 52دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشير

53دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركمال علي سعيد413409

54دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريبوار مدحت صديق147144

55دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعطا عبدالجبار مارف28060

56دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراسماعيل باباعلي جعفر63408

57دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعباس حسن حمه119620

58دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردلير محمد حسن509322

59دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركمال بابكر عبدهللا157466

60دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرفرهاد قادر صالح334492

وان محمود رسول27891 61دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسير

62دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرجبار عزيز ابوبكر157324

63دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرحيدر محمد براعزيز27738

ن157486 64دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريبوار فريق محمدامير

65دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعطا كريم قادر157308

66دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراميد سعيد اسماعيل27588

67دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراديب عبدالرحمن نورى516878

68دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردلشاد عبدالكريم شيخ نوري157450

69دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهزار صالح احمد157292

ن فرج157289 70دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنكار محمدامير

71دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركاروان رحيم نجم الدين147813

72دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرتوانا محمدغريب قادر413425

وان حمةرشيد مجيد28054 73دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنوشير

74دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردابان غفور عيىس516965

75دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهيدي ممند عزيز516989

ن157495 76دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرفاروق احمد سمير

77دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهونه ر خالد رشيد147759

78دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراوات قادر محمد27632

79دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردانا عثمان محمد28014

80دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريباز محمد احمد516180

ن119876 ن محمد امير 81إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرحسير

82إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنجاة عبدالكريم شيخنوري157690

83إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرخليل ابراهيم رفيق28030

84إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرايار صبار هادي28017

85إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررمضان حمةرحيم محمد157594

86إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرطاهر رؤوف عزيز27922

87إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربشتيوان ازور فتح هللا119873

88إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكروسام فيصل عبد516872

ن516402 89إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسهام محمد حسير

1ماجستير3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردلشاد محمد كريم516978

ن413408 2ماجستير3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربرزو لطيف محمدامير

3بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرالوان امير محمدعزيز334117

4بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرحسن وهاب شيخمحمد413392

5بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربريار شاهبور يحير27614



6بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهوكر محمد نجم157677

ن نظير334281 7بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسالم حسير

8بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررابر جبار احمد413438

9بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشادى جبار احمد413415

10بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشوان عثمان ابراهيم28055

ن516021 11بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركه شتيار تيفور حسير

12بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشخيل جبار احمد147250

13بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرزردشت عمر صديق119905

14بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربانو عرفان عثمان157355

15بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمريوان محمد احمد119903

16بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردانا محمود حاتم28009

17بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهاوري ريبوار عبدهللا334023

18بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد مصطفن413384

19بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرايوب عبدالرحمن نوري147194

20بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركوشةت ازور فتح هللا27963

21بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربشتيوان محمد احمد413422

22بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريكةوت محمد حاتم27995

23بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريباز رفيق توفيق516859

24بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربروا فائق محمد334287

25بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنارين هةل كةوت محمد زيرةك516697

26بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربيالل فاروق وهاب157544

27بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريي  جبار توفيق516973

كو محمد سعيد157528 28بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمير

29بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسه ركو جوهر عزيز119652

30بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرراميار رضا مجيد413395

31بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكردةرون مصطفن عبدهللا27580

32بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمه ريوان محمد مصطفن413382

33بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمحمد عبدالكريم شيخ نوري157343

34بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررةوةز مصطفن كريم516838

ن سالم محمد413430 35بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرتحسير

36بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسامره ند عبدالرحمن عمر413424

ن رحيم413393 37بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربهمن حمةامير

38بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرنوروز عباس احمد413379

39بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهه ريم محمود حمه27763

40بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهاوكار محمد عبدالقادر413417

41بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربشتيوان عبدالعزيز محمد413414

42بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربالل جبار عبدالكريم413450

43بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرجالل احمد رسول119867

44دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمروان صالح محمد516874

45دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرديار ابوبكر كريم516940

46دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربيساران بهمن ساالر147105

47دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريزوان سالم صباح157305

48دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركاروان عبدالرحمن عبدهللا413413

49دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشيين كامران لطيف413412

50دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهوكر صالح عبدالكريم147791

51دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشفان نوزاد حمة157005

52دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرديدن كمال سعيد516885

53دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرتوانا هيوا سعيد413433

54دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربرهم محمد فارس147553

55دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريبوار جالل محمد157663

56دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرالوند ابوبكر احمد334475

57دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربهمن عل روستم119657



58دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركه يوان محمد مصطفن509335

59دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمحمد امير محمدعزيز509329

60دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهةوراز اسكندر علي147072

61دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرداستان فرهاد عمر147574

ش محمد نادر413461 62دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهير

63دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرشايان علي جعفر516922

64دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسه نكه ر محمدرضا رشيد27793

65دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكراكار صباح صابر147096

66دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهيفار نوزاد عمر413443

ن عبدالمجيد صالح413462 67إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريبير

68إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربريار نوزاد روستم157575

69إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرريكان محمد حسن516127

70إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمحمد مصطفن محمد27620

71إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربريار كةيوان قادر27667

ن156992 72إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرسةرهةد خالد حمةامير

73إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكررةنج عبدالرحمن مجيد157388

كو جمال جالل525781 74إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمير

75إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمروان عبدول توفيق334017

76إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرايفان نوزاد حمة413421

ن413380 ن هيمن حسير 77إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرارمير

78إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركوزين ديارى عبدالرحمن157376

ن413456 79إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرجينةر سعيد حمةامير

80إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرمحمد صالح احمد157058

81إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربرهم حسن علي147433

82إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرهانو برهان عبدهللا147405

ن كاوة صالح413400 83إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربةهير

84إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركوردو محمد سعيد157524

85إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكربهمن همزة حمةخان413399

86إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكركاوان بهمن حسن156755

87بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرروستم علي احمد28044

 علي156961
ن 88بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرخالد حمةامير

89دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةذكرازوةر صالح عبدالرحمن334307

 علي413431
ن 1بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةوين حسير

2بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئاال سليم كريم413448

كولزار عبدالكريم محمد علي28021
3بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

4بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالون انور حمةفرج27987

ن حسن413391 5بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئاواز ياسير

يف509124 6بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىتارا عثمان شر

7بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيان صالح فتاح27566

يف157433 8بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىاريان فتحي شر

9بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبيمان احمد حاتم516916

10بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهزان محمود عزيز157569

11بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجرو رؤوف محيالدين334111

12بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجرو صابر عزيز516151

سهيلة سعيد علي119888
13بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

14بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئاال ازاد محمود27997

15بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئاهنك ناضم عمر147395

16بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىاسماء نجاة مصطفن119884

ن باقر517436 ين حسير 17بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشير

18بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوشت كمال جمال516804

19بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبيان محمدنجم محمود344082

20بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىندى عبدالرحمن نورى147420



21بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبةهرة كريم مصطفن27424

22بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهانا عارف حمة413390

23بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهيشوو كمال احمد157392

24دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىغزال كريم حمة119632

25دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنياز عوال محمود516263

26دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبناز محمد عزيز157275

ن27869 27دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريزان فاتح امير

28دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيكار نجيب عبدهللا119828

ان حسن وسمان27570 ن 29دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكير

30دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةهال امير فتاح27417

31دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىثريا محمدصالح نوري157310

ية مجيد رحيم28002 32دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخير

ن413460 33دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىعائشة رمضان حمةامير

34دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسعاد قادر كريم334459

ن جزا محمد157284 35دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنرمير

نياز علي روستم28032
36دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

37دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخندة صالح عبدالرحمن334318

ن كريم157372 38دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبديعة محمدامير

بهره رضا سيدعلي157680
39دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

40دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشنو صالح عبدالكريم334044

ن كريم28042 41دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبةسوز محمدامير

ية محمد فتاح27915 42دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىصي 

43دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشلير عبدالكريم نادر157336

ن147054 44دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزيان كمال حسير

45دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزيان احمد حاتم157692

46دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىفوزية محمد كريم147000

ة كمال محمد156775 47دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىامير

48دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسارا محمد سالم119918

49دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىفيان انور رسول27980

50دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزان ساالر عبدالستار27942

51دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبروين عزيز عبدالرحمن157396

52دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىامينة عبدالرحمن احمد157412

ن27728 53دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزان محمدهادي حمةامير

ة كريم قادر157475 54دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسمير

55دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشادية عثمان عبدهللا157437

56دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبةرزين غفور عيىس334080

57دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةهال عزيز احمد28067

58دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىناسكة محمد عبدهللا157351

ن حمة157430 59دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوه محمدامير

60دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىتالر شدار كريم119646

61دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكولزار حمةسعيد قادر157498

62دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيار ابوبكر عثمان157666

63دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشنو عبدالرحمن عبدهللا27992

64دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىفضيلة جمال حبيب هللا157596

ن احمد157664 ي حسير
65دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكابن

ه رحيم نجم الدين28058 66دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسمير

67دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةيدا عبدالرحمن نوري157441

68دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجرا خرسو ابراهيم157328

كالي محمد قادر157281
69دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

70دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسازكار ستار عبدهللا63087

71دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبةيمان عبدالقادر محمد516732

72دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبيخال عبدالعزيز محمد119849



73دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيات احمد قادر147081

74دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريناس رؤوف قادر157402

و طارق سعيد413452 75دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهير

76دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبهار محمد احمد516814

77دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزريان رؤوف مح الدين334063

78دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبهار ستار عبدهللا28036

79دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشكول كريم حمه صالح157520

80دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجنيار نوزاد احمد413457

ن156914 81إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىدرخشان احمد حسير

82إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبةخشان سليمان مصطفن27978

83إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىاشنا صباح محمد516952

84إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزينب حميد حسن63492

85إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىدنيا صالح عبدالفتاح334104

1بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوشت جمال غريب516929

2بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجينة اكرم عزيز516959

3بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىفانيا كمال جمال516800

4بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكواللة ناصح رسول413440

5بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكةنار عمر حمة147008

ي حسام صفاءالدين334124
6بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئاشيى

7بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىرازان سالم صباح516948

ن413378 8بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيدا نوزاد محمدامير

9بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساكار محمود محمد516844

10بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىلةنيا صمد جبار413441

11بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوالن صابر عزيز157380

يف رضا413455 12بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسنور شر

13بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزان حسن يارويس383520

14بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوالله طاهر محمد147357

15بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجاوان نوري نجم الدين27934

16بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىديكان لقمان كاكةحمة63213

17بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبوكان شدار عمر516797

18بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفة عبدالكريم احمد413386

19بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىروزكار لطيف محمد156836

20بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسكاال عثمان عبدالكريم516850

21بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريزنه محمد احمد516867

22بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىباخان محمود نادر516936

23بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوردستان اسعد عزيز413381

ن514838 24بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسارا جالل حمةامير

ن عزيز157362 25بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهوار حسير

ن صالح عل334100 26بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةهير

27بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوخان محمد احمد516299

28بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئه زين كامران ابوبكر413406

29بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنياز حميد رسول413427

30بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبانو عطا قادر157370

31بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىرازان عبدهللا فتاح147923

32بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةنكة قهرمان حمةسور334327

33بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخه نده نوري محمدرضا27970

34بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشلير عثمان رؤوف147024

35بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسليفان صمد جبار495376

يف رضا413454 36بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجنار شر

37بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالنة محمود حاتم27996

38بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسونيا حسن اسماعيل413396

39بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشادان صالح محمد27650



40بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبةرزين ستار عبدهللا119626

ن ريبوار عبدهللا334035 41بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفير

42بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهانا نورى مح الدين27637

43بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسيفان جالل محمد334511

44بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسازكار نجم الدين عبدهللا516983

45بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخةندة كمال سعيد413394

46بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريزين جبار توفيق516823

47بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساية هيوا مصطفن516807

48بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساكار ابراهيم عمر27408

49بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساكار غفور حسن413426

50بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشايستة خرسو حسن516832

51بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيكار لقمان غفور147035

52بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىروزان همزة حمةخان413398

53بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبهار عمر حمة147012

54بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىدنيا دانا محمود413387

55بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوردة عثمان ابراهيم63529

56بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشانو اكرم عارف157480

57بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهيشو طاهر محمد147337

58بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىباخان صالح عل413463

59بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفان جبار توفيق413405

60بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىروزكار عمر محمدبور156976

61بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساوين عبدالرحمن نورى147189

62بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنشميل جوهر رشيد157277

63بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريواس محمود حاتم119896

64بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىروزين دانة خرسو28048

ن27611 65بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزريان دلير حمةامير

66بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشادان كريم محمد157452

67بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجنار عثمان غريب27671

68بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةنكه فرهاد فرج413410

ن147156 69بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزان كمال حسير

70بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىافان كمال احمد27431

71بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسناء كامران عبدالرحمن147183

72بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساكار محمد قادر516818

73بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوشة قهرمان حمةسور334332

74بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزوان رشيد عزيز157696

و خليل خواكرم119858 75بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهير

76بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهاوزين كامران ابوبكر413407

77بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوالف فريق شكر28008

كالي محمود عزيز413435
78بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

ن محمد ابوبكر334269 79بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىغةمكير

80بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزيار نوزاد عمر413401

هيشو علي محمدصالح157605
81بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

82بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشاكار مارف مح الدين147728

83بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكه زال احمد حمه27559

ي احمد محمد516690
ن
84بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالق

85بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهةوار عمر حمة63127

86بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفة محمد سعيد157578

ان نوري اسماعيل516146 ن 87بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكير

88بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهيشو عل سالم119611

89بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالنيا عبدالكريم احمد413385

90بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجاوان هيوا حمة عزيز157670

91بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجاوان اكرم عزيز318897



ن كريم63189 92بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيكار حسير

93بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىترزة عبدالرحمن محمد157551

ن157300 94بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهوزان محمد حسير

ن سعيد حامد516946 95بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبخشير

96بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريناس غفور توفيق413445

97بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىافان محمود عزيز334008

98بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوردستان رحيم نجم الدين495368

ن413437 99بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجيا سعيد حمةامير

100بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىله نجه صابر عزيز334347

101بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىمةستان محمد عبدالكريم413436

ن27399 102بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهامنو جمال حسير

103بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىداليا فرهاد عمر147592

ساهره علي عبدالكريم157367
104بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

ن صابر516897 105بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجيا ياسير

106بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىلةنيا عبدالقادر احمد413376

107بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهةوار عثمان عمر413383

108بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبريز عثمان فتاح119881

109بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبيكرد رحيم نجم الدين27719

110بكالوريوس3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىتةوار بايز فتاح516504

يف516707 111دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىمزده سليم شر

112دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساكار عبدهللا محمد413447

113دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئه زى جالل رشيد516787

114دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوالن طارق محمد413411

115دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوما معتصم محمد147378

116دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبانة عزيز حمةصالح413418

117دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالوند عبدالرحمن عمر413423

118دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهاوناز محمود حاتم28011

119دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةونم محمدصالح نجم الدين147844

120دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجنار رزكار قادر27896

كو حسن27874 121دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشانيان شير

122دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسونيا بكر صالح516723

123دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكولستان عثمان ابراهيم119796

ن413416 124دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيوار خالد محمد امير

ئاشنا علي صالح516165
125دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

126دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىباخان جواد جالل156797

127دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىباخان عثمان عبدهللا334092

128دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخيالن حسن اسماعيل413403

129دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجيمن الين عبو495379

130دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهيفن كمال احمد27449

131دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساكار غفار عبدالكريم413446

ن محمود حمة495373 132دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكه شبير

133دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيين طه عبدهللا413432

134دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهةنسك هيوا فاتح334392

135دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريان ازاد احمد516828

136دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىكوثر نارص جوهر157114

ي حمة157533 ن حاج  137دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشهير

138دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىليندا به ختيار فتاح147628

139دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيكا محمود عزيز413404

140دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةونم عزيز ابوبكر157340

141دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىدانيا كريم تيمور27909

142دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىديدار ازاد احمد413429

143دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىليل خليل رحيم37049



144دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسازان محمود محمدصالح413397

145دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيين سالم محمد516701

سوما ابوبكر علي413451
146دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

147دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشةيماء عل عبدالرحمن516901

يفان ميكايل بايز516781 148دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبير

149دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخندة فائق فتاح509333

150دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيين عزيز حمةصالح413419

151دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبانو محمد خدر147853

152دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىنيان احمد حمة157686

153دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفان محمود نادر413444

154دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيالن جالل محمد334532

155دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىخةرمان حسن اسماعيل157026

156دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىريواس بهجت علي413449

157دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشنك عثمان سليم334574

158دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىتافكة اسماعيل رسول503730

159دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزان محمد فارس147131

ان محمد احمد413420 160دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهير

ي عثمان سليم334428
161دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيين

162دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهةوار محمدسعيد روستم147899

163دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىروزان جمال محمود333992

164دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهازة عمر جالل27861

165دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشنو محمد رحمن157565

جرو عثمان علي27908
166إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

167إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوشت يوسف عبدهللا119921

168إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزان صالحالدين محمد413459

169إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشيماء هيوا سعيد413434

170إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساوين جميل محمدرشيد27958

171إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبروشة كاوة احمد334484

172إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشوخان عثمان عبدهللا413442

ن157584 173إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوما خالد حمةامير

174إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىزيالن يوسف محمود157472

175إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسيفا صابر عبدهللا413388

176إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىايمان ناضم عمر147778

وان علي157042 177إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفه سير

178إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىروزا عبدهللا فتاح147016

179إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسةناريا عطا عل27784

180إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبيستان جبار توفيق334555

ن انور سعيد119721 181إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفير

182إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهوزان عثمان غريب27676

183إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىماريا محمد حسن516132

184إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئاوان ناضم عمر147749

185إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىديين محمد احمد412055

ن عبدالخالق غريب509326 186إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسولير

187إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىلنجه شدار عثمان516050

188إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجيا جالل محمد334071

189إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسنور عثمان غريب157333

190إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشنيار رحمان جمال516718

روزة روستم علي63443
191إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيى

192إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىساية يوسف عبدهللا119922

193إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىهةرزال هيوا فاتح119924

194إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسارا محمود حاتم119900

195إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىرازان شوان خضن157460



ن محمود حمه119878 196إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالفير

197إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىسوزيار رزكار مجيد147029

198إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالنة صباح صابر152513

199إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىئةوين دلشاد صابر413453

ن156809 200إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالنيا نجيب حسير

201إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىشانياز جواد جالل147367

202إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىالرا به ختيار غفور157503

 علي موس334292
ن 203إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىمزكير

204دبلوم3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىلطفية نوري كاكةحةمة63373

205إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىبناز كمال سعيد413389

206إعدادية3 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانيةأنيىجيمن ازاد صالح334341

ن وفيق محمد294738 1بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرريبير

2بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرسوران كاكةاوال سالم49929

3بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرمليك فرج محمود432232

4بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكركاروان دارا سليمان514849

5بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكركوسار مارف احمد49823

6بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرزياد هادى فرج461420

7بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكراري مولود صالح460520

ن294855 8بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرايوب حسن حسير

9دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرعلي صابر احمد136525

يف136784 10دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرفاروق احمد شر

11دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكراميد محمد فرج49810

ن حسن صادق49952 12دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرياسير

13دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرحكيم احمد محمود395576

14دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرحكيم كريم فرج396660

15دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرابراهيم احمد محمود395557

16دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكررمضان ابراهيم درويش432402

1بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرالوين محمدسعيد عبدالرحمن432184

ن408081 2بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكراوارة حسن حسير

3بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرئاودير جالل حميد460458

ن294687 ن ياسير 4بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكراياد حسير

ن460352 5بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرجمال احمد محمدامير

6بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرمحمد نوري سعيد295040

7بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرجيا محمد عبدالقادر432230

8بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرسوران رحيم احمد432122

9بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكربيالل محمد كاكةعبدهللا432398

10بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرديار محمد عبدالقادر432194

11بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرهاوكار حميد عزيز295025

12بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرريباز احمد عزيز432399

13بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكربريار محمدسعيد رشيد432120

زا محمود525790 14بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكررضوان مير

15بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرشكار صباح احمد432400

16بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرهاوري دارا سليمان514867

17بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرمهدي هادى احمد136496

18بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرسوارة محمد فرج432406

ن294678 ن صالح حسير 19بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرحسير

ن محمد514839 20بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرزينو ياسير

21بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرمحمد علي محمد134966

فان لطيف محمد432116 22بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرنيجير

23بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرمريد انور محمدعلي432407

24بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرجومان رحيم احمد432413

ن49746 25بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةذكرسه نكه ر فائق حسير



26دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكررضا احمد محمدصالح135194

27دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكركارزان صالح سليمان460383

28دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرزانا محمدسعيد عبدالرحمن294789

29دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكردانا علي صابر136528

30دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكركومار فرهاد احمد432118

31دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكررنجدر ابراهيم محمود135176

32دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكريوسف فاروق محمد49778

33دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكربريار صباح احمد432245

34دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرئارام نامق عبدهللا432397

35دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرسه يوان ستار احمد432236

36دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةذكرعثمان علي صالح11650

37إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكرديار صباح احمد432401

38إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكرشكو زمناكو محمدرؤوف505337

39إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكرئاكا محمد صالح136520

40إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكرهارون هادي احمد136538

41إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكروه رزير حميد عبدهللا136791

42إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكرماركو صالح احمد432239

43إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكرشدار محمد عبدهللا432404

44إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكربريار طاهر كريم229583

45إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكربة ختيار محمدفاروق عبدهللا294545

46إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةذكردالور جالل احمد432388

1بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشيماء حسن صادق49892

2بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشةهال ابراهيم محمد460403

3بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىاال مولود صالح432234

4بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىئاسوس مولود صالح294713

 محمدعلي مصطفن294992
ن 5دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىافير

شنو محمدعلي مصطفن294983
6دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

7دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىئاال كاكةاوال سالم432117

8دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىمهربان عبدهللا محمد294263

ن سالم سالم49833 مير 9دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشر

10دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىحربيه محمد سالم395349

11دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىخيال محمد سالم294691

1بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىكونا حميد عبدهللا49840

ن525788 2بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىفينا بكر محمدامير

يفان صالح احمد432201 3بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىئير

4بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشيين صالح احمد432223

5بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىهةنار فايق عبدالمحمد460530

6بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىتابان رستم حسن294763

جنار علي صابر49790
7بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

8بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىدرون سالم سالم49753

9بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىنركس محمدزاهد محمدعل460418

10بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىجرو عادل صالح460524

فينك حسن علي514829
11بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

12بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىسوزيار خالد معروف432243

 فاروق علي432124
ن 13بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشهير

14بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىمزدة يعقوب حسن49907

15بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىبةيام يعقوب حسن294877

16بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىتالر جالل احمد432228

17بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىنيكار دارا سليمان514801

 علي294747
ن 18بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىجرا امير

19بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىفينك فاروق احمد136777

20بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىمزدة محمد محمود294884



21بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىمارية فؤاد احمد294843

ي مصطفن اسماعيل294731
22بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىخوسر

ن محمد432393 23بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىديرين ياسير

24بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشيالن موس رحيم544515

25بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىافيستا مولود صالح294917

26بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىهدي كاكةاوال سالم432396

ن حكمت رحيم432394 27بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىرةنكير

28بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىسيوة عبدهللا محمود136875

روز رحمان علي49882
29بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

30دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىدةريا عبدالرحمن محمود432123

31دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىتافان ستار احمد396673

افان عبدالكريم علي294971
32دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

33دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىساكار جالل احمد432386

يه محمود احمد294951 34دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىخير

35دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىاشنا حميد عبدهللا432119

هناء علي عبدالرحمن432208
36دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

37دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىكوردستان محمدفاروق عبدهللا294937

38دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىنيهايت حميد عبدهللا49850

و حسن عزم294312 39دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىهير

كولزار عزيز علي136500
40دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيى

41دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشهال سالم سالم49764

42دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىكونا رحيم قادر294702

ن49863 43دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىالوين فايق حسير

44دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىهةنار محمد فرج49801

45دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشيالن كمال عبدالقادر294901

46دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىهناء عزم عزيز432389

ن محمد432121 47دبلوم3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىروخوش ياسير

يفان محمد عزيز136489 48إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىبير

49إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىئةزين نوري فرج460435

50إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىزووان فائق رحيم394511

ن136743 51إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىارزو فتاح محمدامير

52إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىبه يام كاكةاوال سالم136494

53إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىشهرو زمناكو محمدرؤوف504354

و صالح محمد294589 54إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىهير

55إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىماريا عثمان حسن460447

ان صديق حسن514780 56إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىسير

57إعدادية3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىنيياز فرج محمود294780

58بكالوريوس3- دربندخان 53274السليمانيةأنيىديدار سالم سالم294575

1ماجستير3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسةرخيل خرسو عارف36217

2ماجستير3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشكوت هادى حمةكريم36357

 عبدالقادر343111
ى
3ماجستير3- سيد صادق 33281السليمانيةذكريوسف باق

4ماجستير3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرارام رحيم محمد412154

5ماجستير3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرداور حمةخالد محمد35471

6بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشوان كريم غفور204625

7بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسالم صابر عثمان204885

8بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراركان سليمان فتح هللا36466

9بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكردلشاد رفيق محمد151877

10بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركوجر سالم حمةفرج412317

11بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركمال فريق حمة412517

12بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربرزان ازيز سعيد35314

13بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرزانا حمه سعيد حمه صالح434032

14بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد نعمت فرج35742



15بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشحد ويس داود412253

16بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهةورامان احمد عزيز36617

17بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشوان محمدسعيد محمد167948

18بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررحمان رحيم قادر204759

19بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرخةبات كمال مصطفن35727

زاد سعدي مجيد36275 20بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشير

21بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد غفار حمةزمان36264

22بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعيىس محمود احمد36738

23بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرلقمان كريم محمد343460

24بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان عزيز احمد343190

25بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسه رجل يونس عبدالكريم35408

26بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسةركةوت محمد بارام204638

27بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكريوسف ظاهر معروف204725

28بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسةرهةنك هادى حمةكريم36365

29بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرحميد مجيد احمد204667

30بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهوشيار اراز محمد204543

31بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرحسن كمال علي412234

32بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركارون مصطفن عثمان505750

33بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشاخةوان عثمان حمه204616

34بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسوران لقمان مصطفن204468

35بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسيوان حمةخان سعيد36417

36بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرنزار نضالدين كاكة برا35513

37بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرريبوار رحمان عبدهللا36209

38بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراميد عبدهللا حبيب505732

39بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربهمن نارص محمود167951

40بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركارزان لقمان يونس151644

ن204518 41بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرصباح محمد محمدامير

42بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان سعيد فرج204622

43بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررؤف حمةعلي رسول152390

44بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركوسار مجيد احمد204604

45بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسماعيل حمةخان عبدهللا36436

ن35933 46بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسامان غفار محمدامير

47بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسوران مهدى محمد36450

48بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربرزان عمر حمةرشيد204489

49بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسامان رحيم روستم35303

50بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعثمان حامد محمد204664

51بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهيمن عزيز نائب412414

52بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمولود محمد صديق505724

ن حمةرشيد412198 53بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسبحان حسير

54بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكروليد احمد طه167957

55بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرراويار حمةعلي علي343197

ن35668 56بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرئاكو انور امير

57بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرحسن نضالدين صادق347766

58بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرموس ابراهيم سعيد204491

ن36291 59بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرئارام حمةفرج حسير

60بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسنكر محمد حسن204206

61بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرفرمان حسن محمد343090

62بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرئامانج بارام محمد204516

63بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرريكةوت عثمان عبدالكريم35179

ن204740 64بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكريعقوب ابوبكر سمير

65بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسوران محمد صديق204892

66دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهادي حسن محمد204276



67دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركمال احمد محمدسعيد343153

68دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرريبوار غفار حمةصالح343385

ن ميكة36185 69دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشاهو امير

70دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعزالدين علي عبدهللا412358

71دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررفعت فتح هللا حمةعلي204711

ن35293 72دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعمر حمةقدو محمدامير

73دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرديار حسن محمد204262

74دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرنوزاد حمةخان احمد412964

75دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرادريس مصطفن حمةكريم36072

76دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهاوار فتاح رحمان412959

77دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربهاءالدين محمدرؤوف فرج204588

78دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركوجةر جميل حسن35365

ن فتاح204614 79دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرجمال امير

80دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعبدهللا حمةغريب حسن204540

81دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرارام ويس داود343373

ن وستا36371 82دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراراز حسير

83دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرجبار محمود فتاح167939

وان عبدهللا حبيب35164 84دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسير

85دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسوران حمةالو احمد505734

86دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررزكار احمد فرج36000

ي احمد35977
87دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكريوسف قربابن

88دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهوشيار فرج مح الدين343159

ي احمد35326
89دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربةرزان قوربابن

90دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرحمزة محمد حمةصالح35707

91دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسيوان ستار توفيق35680

92دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم سعيد35433

93دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان عل يوسف343280

ن محمد35146 94دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكروال ياسير

95دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان بارام محمد204098

96دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسةنكةر ابراهيم عبدهللا343412

97دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسماعيل ابراهيم احمد35353

98دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرنجم الدين نضالدين كاكةبرا35699

99دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركريم رؤوف سليم36303

100دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرئاراس وال محمد36203

101دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرجالل ابراهيم احمد412216

102دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرنهروان عثمان حمة35189

103دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراردالن حمةفاروق مجيد204608

104دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرولي عبدهللا رسول204555

105دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان داود احمد35091

106دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسةنكةر نورى صابر204569

107دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراحمد مجيد احمد505745

108دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد كريم فتاح505709

109دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمؤمن كمال جعفر35651

110دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسيوان ابوبكر محمود151811

111دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان قادر خليفة35286

112دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربيستون ابوبكر عل151785

113إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراحمد محمد مصطفن36197

114إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعمر احمد بارام204595

ن204642 يف محمدكريم محمدامير 115إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرحمةشر

116إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعلي يوسف كريم343456

ن152319 1ماجستير3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرفرهاد احمد محمدامير

2بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراراس قادر خليفة36321



3بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسوران كريم حمةرشيد35136

4بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركاروان غفار اسكندر204528

ن صابر احمد35415 5بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربةلير

6بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهاوكار نضالدين كاكةبرا35203

ةو احمد محمد505720 7بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربيرسر

8بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمسلم محمد عبدهللا343202

9بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشباز محمود محمد412374

10بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربالل عمر خواكرم347143

11بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرادريس علي رسول412365

12بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراكرام احمد صادق347832

ن هاشم احمد412146 13بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربةلير

14بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشمال كريم رحيم35271

15بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسلمان صابر عثمان204200

16بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكروشيار عل يوسف412330

17بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرصباح داود احمد204548

18بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمريوان رمضان رحمان204670

19بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشيدا هدايت عمر343329

20بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررابةر ظاهر محمد412267

21بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسوران كمال فتاح35546

22بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسلمان مولود توفيق518651

23بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراكرام يونس فتاح413032

24بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهونةر خواكرم احمد505739

ن فتاح36727 25بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسماعيل محمدامير

26بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد عثمان طاهر412475

27بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهاورى هادى فرج204694

28بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعثمان قادر محمد204729

29بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشكار احمد محمد343176

يف توفيق505691 30بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرزانيار شر

31بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرئوميد محمد كريم167969

32بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهيمن سعيد فرج412790

33بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهاوكار عيىس عزت36314

34بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد عثمان لطيف412474

35بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسحاق عثمان عبدالقادر343069

ن343380 36بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرزانا محمد محمدامير

37بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرفرياد حمةصالح محمد204482

38بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرارده الن عثمان فتاح167937

39بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربريار حسن محمود343127

40بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسةروةت احمد حمةصالح412174

ن343131 41بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهيوا محمد امير

42بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسالم صالح حامد35754

43بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهارون احمد كريم412209

44بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهةورامان جالل محمود343259

45بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسالم رشيد احمد505761

46بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراري طاهر عزيز505697

47بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرخيالن محمد علي204233

48بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسلمان رحمان عبدهللا412503

49بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراكي  جبار عل412832

ن حمةرشيد167954 50بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراميد حسير

51دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكردانا حمةسعيد حمةصالح204764

ن احمد204756 52دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد امير

53دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسامة سعدي محمد343266

يف توفيق505690 54دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمهربان شر



55دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربروا مصطفن محمد412265

56دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربشتيوان الوه محمد348011

57دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهيوا كمال حمةكريم412106

58دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسالم نوزاد نامق412993

ن204475 وان صديق حسير 59دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرنةجير

60دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركوشت نوري حسناهلل343451

61دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرراستكو سالم احمد505716

62دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراكرم فرج محمدسعيد343425

ن505763 63دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركه شاو محمدصالح محمدامير

64دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرياش عابد كاكة505769

ن فايق412309 65دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرساري سمير

وان عزيز هياس204484 66دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسير

ن حمةصالح36387 67دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد امير

68دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرجهاد فتاح محمد505703

69دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركوزين اسماعيل احمد412339

70دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربةرزان محمد نظام343394

ن هاشم احمد505692 71دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرريبير

72دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعلي حمةسعيد حمةعلي152430

73دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمسلم حامد احمد204560

74دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشهنك فريدون وكيل343100

75دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمريوان كريم محمد35537

ن412272 76دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرخةالت مولود محمدامير

77دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررزكار محمد صديق412876

78دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربيشةنك خليل محمد35096

79دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرصهيب الئق محمد35719

80إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرفرزاد فاضل معصوم347178

81إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكردياركو حمةسعيد عبدالقادر204749

82إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركامران بارام محمد204520

83إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشاكار عمر حمةقدو152459

ن167986 ي محمدامير 84إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهوشيار ناج 

85إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمسلم احمد محمد204442

وان محمد167978 86إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمسلم سير

87إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكريوسف والي علي36564

88إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسلمان عابد قوربابن343062

89إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربشير محمد فرهاد412863

90إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد نعمان وهاب204577

91إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراسامة عثمان رسول347191

92إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرانس ازاد عبدهللا412856

93إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمسلم كمال علي412295

94إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهاوكار طاهر حمةخان204225

ن محمود204436 95إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمروان حسير

96إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمةروان عابد محمد204629

97إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرراستكو حمةسعيد حمةرشيد343399

98إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعيىس كمال حمةكريم412778

99إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد سعدى توفيق412975

ف توفيق167949 100إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراميد اشر

ن ناصح مجيد412996 101إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسفير

102إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمروان ابوبكر محمد167985

103إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرزيوار سعيد حمةعلي347205

104إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرشبست نريمان قارمان152352

105إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد طاهر حمةخان204216

106إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمةريوان معصوم سيدرشيد343135



107إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرهيوا مولود محمود151906

108إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرداستان ابوبكر محمد412980

ان جالل فائق204292 109إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمير

 ابوبكر حمةعلي412118
110إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرراسيى

ن204534 111إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرفرمان احمد محمدامير

112إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكررةوا كاوة رشيد151593

وان محمد151569 113إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرراسيى سير

114إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراحسان رؤوف جعفر152210

115إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد عثمان حمةكريم505755

116إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربينةر سليمان عباس204649

ن ناج  عبدهللا204181 117إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرريبير

118إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد كريم فتاح413002

يف152591 119إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرمحمد رسول شر

120إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكركورش ماكوان روستم35614

121إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكراكرام رؤوف جعفر152222

122إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرجيهاد عمر حمةعلي204132

123إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكربرهم ابوبكر عل151754

124إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرعامر طة طاهر412940

125إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسامان عبدهللا محمد412904

126إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرصبور ستار حمةخان505757

127دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةذكريوسف جمال نائب343347

ن حمةرشيد204718 128إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةذكرسالم حمةامير

1بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدى نجم الدين مح الدين204676

2بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبهرة ابراهيم حسن36338

3بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجيمه ن صالح نظام151726

4بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدنيا عبدالرحمن درويش كاكة برا36702

 حمةعل36413
ن
ن صوق 5بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكالويز حمةامير

6بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهاوزين عل عبدالقادر35503

ن343078 7بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزيان مولود محمدامير

يفان برهان عل204109 8بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبير

ى نعمت فرج204522 9بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبرسر

10بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسارا صديق حمةرشيد204673

11بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبنان طة طاهر434031

12بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزيان مصطفن محمد204282

13بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىريزان محمد نظام204732

14بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىيرسى غريب رحيم505696

يف505698 15بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبيساران محمد شر

16دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةناز عبدهللا فتحاهلل343419

17دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشهال حمةكريم عبدهللا343446

18دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىايمان سليمان فتح هللا204439

ن احمد343181 19دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهتاو حسير

20دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىالوند بكر محمد204449

ن35736 ن لطيف امير 21دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنةرمير

22دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيوا رؤوف حمةيوسف167940

23دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىمزدة ضاهر محمد151691

24دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجنور حسن محمد204600

25دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكة شاو محمود عبدهللا151553

ن167942 26دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةروين قادر حمةحسير

27دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبيمان احمد اسماعيل36584

28دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيالن عابد محمد505773

29دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدى عبدهللا محمد204531

30دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدى غريب درويش فتاح35383



31دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةروين شوكة محمود35460

ة حمةروؤف محمدكريم151507 32دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىامير

33دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىمزدة جالل صاحب35195

ن صالح حمةمراد412534 34دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنشمير

اسيا عثمان علي36555
35دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

ن343106 36دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبهار جبار حسير

37دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسازان رمضان رحمان204619

38دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخندة صالح حمةمراد412526

39دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىاوارة حمةصالح محمد204550

40دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىماريا ادريس حمةكريم204575

41دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدةريا عابد حمةصالح412983

42دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىريزين عطا محمد36380

43إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشوين محمد احمد204684

44إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجرو حسن محمد204151

ن ابوبكر رحيم204510 1بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرنكير

2بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىروزان عبدهللا حبيب204461

ن فتاح152094 3بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهيدايت امير

4بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسيما عثمان محمد347791

ن152049 5بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشوشت هوشيار محمدامير

كةنار ازاد علي343118
6بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

7بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةيمان شوكت حمه صالح204654

و احمد عثمان412465 8بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهير

9بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنيكا بيساران جمال505711

ن رضا حمة204526 10بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنكير

11بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةوسةر طة طاهر204477

ئةهوةن علي صالح412427
12بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

13بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشوخان نامق سليم412977

14بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةهار ناج  جبار505718

ن343206 15بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسةناريا ابوبكر سمير

16بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىديكان لقمان مصطفن505765

ن412287 17بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزريان عبدهللا حسير

18بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهانا محمد مجيد412344

ن حسن412245 19بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىتانيا حسير

20بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىايمان عامر عثمان412369

21بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىميديا حامد عبدهللا412159

22بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسابات حمةسعيد عبدالقادر204704

23بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةهةشت عبدهللا محمدسعيد36440

24بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرازان ابوبكر عارف167953

25بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسندوس سعدي احمد412854

ن سيوان مجيد35602 26بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنكير

27بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزينب حمةخان عبدهللا36404

يف204882 28بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىميديا محمد حمةشر

29بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخةندة هدايت عمر343317

يف توفيق505749 ى شر 30بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبرسر

ن احمد343187 31بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىالون حسير

32بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةوثةر عثمان حمة412499

ن204434 نصيبة علي محمدامير
33بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

34بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسندوس عثمان احمد412968

35بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا محمود204889

ن لطيف اسماعيل35988 36بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهةرسير

37بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوالف خالد احمد505772

38بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىروشنا احمد حمةصالح204855



39بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىفيان عثمان حمةصالح36399

40بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةزال محمدرؤوف فرج204479

ن فتاح412192 41بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسيما امير

42بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىاشاء جزاء محمد412434

43بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهيشو رضا حسن412230

44بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشهال لطيف عمر35338

ن حمة رشيد204452 ين محمدامير 45بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشير

46بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزينو كريم حبيب412513

ن فتاح412180 ى امير 47بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبرسر

48بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسومية بةرزان محمد412402

49بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجيا عابد فرج347879

ن412239 50بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىليديا عبدالرحيم حمةامير

51بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىيرسا حمةصالح محمد518655

52بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىوةزيرة حميد عبدالكريم343193

53بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىتافكه عبدالقادر فرج412453

54بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهاوناز رزكار عارف412460

ن204690 بيان علي حمدامير
55بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

56بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدةريا عبدهللا حسن347983

57بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىتةرزة حمةسعيد عبدالقادر204090

58بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدولبةر طاهر حامد204496

59بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدلنيا حمةسعيد حمةصالح36599

ن ابراهيم محمود35689 60بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىغمكير

61بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسميا وهاب حبيب204754

62بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشةيدا غريب درويش فتاح505713

ن حمةكريم204620 63بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخةندة حمةحسير

64بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسازكار ماديح محمد36392

65بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنزيره عمر طاهر412469

66بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدى عزالدين عبدالكريم343074

67بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشةونم عل حمةصالح505766

68بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسونا عابد محمد204631

69بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىداليا عمر احمد412844

70بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاوارة ستار جعفر412116

ى نجم الدين مح الدين204681 71بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبرسر

72بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهميال رؤوف جعفر204720

73بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىمهربان احمد محمد505722

74بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاسودة عل حمة204687

75بكالوريوس3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسيوة ظاهر فرج36233

ن فائق204591 76دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسناء سمير

ن محمد343368 77دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشه يدا محمدامير

هدية علي حمه كريم343403
78دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

هوارة احمد علي204467
79دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

ئةزين عثمان علي204101
80دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

81دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخةندة اكرم محمد204469

82دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيدا فائق توفيق505688

83دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرازاو محمود عبدهللا151838

84دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرازة رشيد احمد343234

85دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىباخان حامد محمد343145

86دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزائدة يونس حمةعل343406

87دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدةليا حمةصالح محمد204483

88دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشفاء عبدالقادر فرج35081

89دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهةوار انور احمد167944

90دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىديمةن محمد عبدالقادر204698



91دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىتافكة رفيق محمدعل152139

92دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىساريا فرحان صادق412860

93دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشةيدا يوسف عبدالكريم412131

94دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاسيا كاوه احمد505741

ن412485 95دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدى هاشم حمةامير

96دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخةرمان فاروق فتاح204877

ن347708 97دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيالن مولود محمدامير

ة عزيز صادق152161 98دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىامير

99دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخوشكان عثمان طاهر35395

100دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهاوزين رزكار عارف412467

101دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهما ابوبكر محمود36490

102دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةهار عابد محمد204634

103دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىباخان نظير حمةالو204497

104دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسندس شوكت حمةصالح204652

ن412966 105دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىايمان سالم حمةامير

وز يعقوب204456 106دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشناو فير

ن عبدهللا نورى412446 107دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةشبير

108دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنسيبه عبدالرحمن محمد36461

109دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبيان كريم فتاح412463

110دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيالن حمةسعيد عبدهللا412479

111دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكوزين عمر احمد412822

112دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجرا هيدايت عمر412251

113دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىديدار هيدايت عمر343322

114دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىيرسى سالم محمد343223

115دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسندس جزاء محمد412923

116دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرويدا حمةالو احمد167965

117دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىديمةن جالل محمد343343

ن قادر343121 118دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزيان امير

119دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةيان رشيد مح الدين204485

ن مريوان رشيد343084 120دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىافير

سنور محمود علي204624
121دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

122دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىمزده عمر طاهر505771

123دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبيمان عثمان عارف36328

124دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوزان نضالدين عبدالكريم412140

125دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىروشنا رحيم قادر204472

126دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئةزين عمر احمد412810

127دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنىه جزاء محمد412442

128دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدلنيا احمد صادق412289

ن412986 129دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجيا بهروز محمدامير

130دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسنور سعدى توفيق343335

131دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىباخان حمةكريم حمةمراد505753

132دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنيكار ناج  جبار505760

ي ابراهيم محمد412224
133دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهيفن

134دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزيوةر مهدي غفور412350

135دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزمزم زكريا حمة167983

دوس قادر محمد صالح347920 136دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىفير

137دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىايمان عارف عباس505707

138دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاوارة يونس حمةعل347953

ن جمال عبداالرحيم343164 139دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنةخشير

140دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسمية بارام محمد35775

141دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسناء عزيز صادق505759

ي ابوبكر حمة412126
142دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىده شين



ى زكريا حمة412396 143دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبرسر

144دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىريزين عثمان عل167968

145دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرنو رشيد احمد412510

ن149010 146دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشادية احمد حسير

147دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبيمان عثمان حمه كريم36575

148دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىمهربان ظاهر فرج152193

ف توفيق167950 149دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجيا اشر

150دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسونيا عزيز صادق505730

151دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدلنيا محمد عبدالكريم343095

152دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسارا عمر عبدهللا412165

ن505752 153دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىامل هوشيار محمدامير

154دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشادان مهدى محمد167987

155دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرؤيا عل يوسف412492

156دبلوم3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىريزين كاظم شوكة35427

خندة والي احمد347607
157إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

158إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىايمان سليمان كامل35522

159إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخيالن عمر سعيد505758

160إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزوان سالم حمةفرج152336

161إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدية بختيار حمة412797

162إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسحر عثمان حمه412969

163إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيوا نارص مصطفن151942

ن152402 164إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهةناو عل محمدامير

165إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكونا عدنان عمر167963

166إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةفرين كريم احمد204116

167إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدية محمد غفار347161

168إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكواللة رحيم قادر204471

169إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشنيار كمال فتاح35559

170إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرةيان هاوار فتاح412953

ن204309 مريم علي محمدامير
171إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

ن35278 172إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئه زين اكرم امير

173إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىالهام بختيار حمة412912

ا نعمان وهاب204093 ن 174إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيين

175إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةوسةر تاج الدين طالب413006

176إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىرويدا عزالدين عبدالكريم167946

177إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاسودة سالم محمد412259

178إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوما كريم عل347215

179إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوما عثمان محمد348175

روئيا عثمان علي347543
180إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

181إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىالهام حميد رضا412970

182إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاسيا محمود حمةصالح36605

وز يعقوب204457 183إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىباخان فير

184إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشوة حمةخان سعيد35764

ن412988 185إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىجرو بهروز محمدامير

186إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىخندة حمةسعيد حمةرشيد343391

187إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىمهرةبان خليل محمد151677

ن35485 188إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهدى خليل محمدامير

189إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىدنيا ظاهر عبدالرحمان35925

190إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاشنا عظيم محمد204446

191إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنجوى اسماعيل احمد152030

192إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسندس بةرزان محمد412410

193إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوزيار ناج  عبدهللا204169

ن سليم347508 194إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبنان امير



195إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىاشى عمر حمةعلي204146

196إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيوا عطا رضا204122

ن شوكت حمةصالح412948 197إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنكير

198إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزريان عدنان حمةسعيد167980

ن كمال حمةكريم412774 199إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةشبير

200إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشنيا عابد فرج412978

ن167955 201إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىاشنا اراز محمدامير

ى الوه محمد عزيز347659 202إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبرسر

203إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىليل رؤوف جعفر204241

204إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىزينب نامق حمةى152011

و محمد صديق343116 205إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهير

شونم حمةعلي علي35659
206إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

يف عزت204120 207إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئةوين حمةشر

208إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىريزين عثمان احمد412967

209إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشنيار سليمان عباس204644

شيما محمد علي204251
210إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

211إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىنجوى اسماعيل حمد412839

اسيا عمر حمةعلي204138
212إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

ن412276 213إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشيالن مولود محمدامير

214إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاسودة فرج محي الدين413000

يف152539 215إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةزان رسول شر

216إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوزيار عثمان محمد412871

217إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىروخسار سالم سعيد348128

218إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةوسةر شوكت حمةصالح204658

219إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىاسيا بكر عارف412247

ن151740 220إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسمية لقمان حسير

221إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىسوما فاضل عل بيد35571

222إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىديدار كريم رحيم204737

223إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىئاسيا جمال عبدالرحيم412771

224إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهاجرة ابراهيم احمد204707

بةيان صالح علي204125
225إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيى

ن حمةكريم412930 ن حمةحسير 226إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكةشبير

227إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىفينوس عادل حبيب151538

228إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىبةنان سليمان كامل505767

229إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىشوشت حسن محمد347575

ن حبيب35626 230إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىهةاللة حسير

ن حبيب35638 231إعدادية3- سيد صادق 33281السليمانيةأنيىكواللة حسير

1دكتوراه3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسعدي حسن بارام226008

2ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد احمد عبدهللا42565

3ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهو محمد فرج377245

4ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردانا احمد عل181741

5ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرباوةر محمد فرج377874

6دبلوم عالي3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعدنان صابر حسن431855

7بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربة ختيار مصطفن محمد228432

8بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراقبال احمد صوفيكريم42684

يف149082 9بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرصديق علي شر

 علي قادر42397
ن 10بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرحسير

11بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسنكر بارام حمةسعيد150101

12بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعلي عبدهللا احمد149467

ن كريم محمد181211 13بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرحسير

14بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسماعيل صالح كريم41949

15بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربهروز نوروز فالمرزعلي535436



16بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعلي احمد ويس181292

17بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفيصل حمةصالح محمد40019

18بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهو عمر عارف46749

احمد42841 19بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرغفور بارام مير

20بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسامي عبدالرحمن محمد228426

 علي حسن46884
ن 21بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرياسير

22بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرنجم الدين عمر عبدهللا149633

ن223992 23بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيوا صادق حسير

24بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرحمزة عمر احمد431892

25بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسامة محمد عبدالقادر228192

26بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفهمي كريم فتاح47286

27بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرحميد سعيد حمة صالح431902

28بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفرياد عل محمد46297

29بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفاضل حمةصالح محمد46666

30بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمختار عمر خليفة عبدالقادر46774

31بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعماد محمود عارف225987

32بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاري حامد عبدهللا46569

33بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرارام صالح الدين عبدهللا377562

34بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسيوان خالد كريم47118

35بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيدايت احمد محمد226870

36بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسالم جبار عبدالرحيم461552

37بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد سعدي محمد42876

38بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهو محمود احمد377622

39بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسامان عبدهللا احمد228511

40بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعرفان الئق صالح225841

41بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربرزان زرار جالل42889

42بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردلسوز عزت حمةخان43134

43بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسو اسماعيل رشيد41965

44بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشادمان ئازاد محمد510105

ن جبار42184 45بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررازي ياسير

46بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرريباز توفيق حمة صالح42980

47بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيشةوا اسعد خواكرم47154

ن42459 48بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهوشيار جميل محمدامير

49بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمةريوان عبدالرحيم رشيد377088

50بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةلمان عارف عثمان377747

51بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركوسار عثمان عزم46694

52بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررزكار فرج عبدهللا431901

ن228569 53بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرورزير فائق امير

54بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاوة نوري صالح377641

55بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهاوناز رشيد عبدهللا227993

56بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردرةو حمةعل احمد149848

57بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرازاد فاروق فتح هللا226033

58دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفاتح عبدالرحمن مصطفن47143

ن226573 59دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعينالدين محمد حسير

60دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرحكيم حمةصالح عبدهللا46398

ن حمةرحيم227861 61دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعطا حسير

62دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررزكار فايق مصطفن47131

ن محمد150387 63دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربةرزان امير

64دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرنزار برهان حمه صالح226071

65دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد كريم محمد225935

66دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربكر عبدهللا قادر461570

67دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاوة فتاح عبدالرحمن228389



يف46623 ي شر
ن
68دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسوران عثمان صوق

69دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركوساالن عمر جافر226096

70دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاظم كاكةبرا الىمحمد226325

يف228444 71دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرنجم حمةيوسف حمةشر

72دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيستون احمد رشيد226727

73دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةنكةر جافر حمةسليم181352

74دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعمر محمد حمةرحيم225881

75دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردلشاد حمه رضا نامدار181308

76دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرصالح مراد محمود228036

77دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعبدالرحمن درويش محمودعلي180858

يف47076 78دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرلطيف فرج هللا شر

79دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرصالح والي اورحيم39938

80دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسامان ازاد محمد227443

81دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرخليل حمةرضا عبدهللا46716

82دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردلير حسن كاكةخان42082

83دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربرزان اسكندر ياراحمد379360

84دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعمر علي عبدالمحمد46536

85دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرصفاءالدين فاتح مصطفن227603

86دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرارام عمر علي461540

87دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهو محمد عبدالقادر228050

يف احمد226546 88دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرصالح شر

ن47385 89دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعارف عمر حسير

ن149428 90دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرطاهر كاكةبرا امير

91دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعثمان انور احمد226711

92دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمدرك عبدهللا نجم الدين43149

93دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسماعيل حمةصالح سعيد228334

ن39959 94دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفردين دارا حمةامير

95دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسالم صديق علي225798

ن47264 96دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعطا علي محمدامير

97دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزيان اسماعيل شاواز377769

98دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراكرم محمود حمة47373

99دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفرياد كريم حمة377008

100دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئازاد انور علي226852

101دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرساالر احمد حمةرشيد228465

102دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردلشاد حمةصالح عل431865

يف226925 103دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربالل عل شر

ن احمد46681 104دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكروريا حسير

105دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيمن كاكةبرا ال محمد43053

106دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرامانج اورحيم علي محمد148618

107دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشوانة فرج محمد46588

108دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردانا الياس بارام42286

109دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرطه محمد جميل228559

110دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربشتيوان محمدرشيد غفور510135

ن47328 111دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرابوبكر علي امير

112دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهةريم يوسف قادر43176

113دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعلي جميل حمةرشيد227116

ن46764 114دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيمن صادق حسير

115دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرورزير محمد قادر42114

ي عبدالكريم40103
ى
116دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرباهر باق

ن46871 ي امير
ى
117دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركمال باق

118دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد عمر احمد181561

119دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعثمان كاكةحسن فتاح46723



ن181630 ش محمد امير 120دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهير

121دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرحيدر حمه صالح محمد39997

ن42647 122دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكريوسف عثمان امير

123دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهو عثمان مصطفن181174

124دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزيدان محمود صالح150641

125دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرابوبكر عثمان حمةعلي42470

126دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعطا عبدالقادر عبدهللا42348

127دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرلقمان محمد قادر225690

احمد محمد46734 128دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةردةشت مير

129دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراركان فرج عبدهللا46579

130دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاروان محمود حسن377668

131دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربالل احمد حسن510089

132دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاالو فريق كريم225677

133دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفرياد حمةفرج سعيد227206

134إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركمال علي مصطفن461531

135إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربشير ابوبكر محمود445507

136إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرقادر احمد عبدالرحمن226401

137إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرجعفر ظاهر احمد46551

وان صديق فرج180791 138إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرنوشير

زاد نايب محمد181747 139إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشير

140إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسماعيل علي عبدهللا47297

141إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةركةوت برايم حمة226222

142إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمةريوان احمد محمد377328

ن228319 1ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكروه رزير لطيف امير

2ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرانصار جالل محمد228125

3بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهؤكر دلير عثمان228493

احمد42593 4بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئارام بارام مير

5بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركةشتيار جعفر ظاهر461559

ن عبدالرحيم461750 6بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئوميد حمة امير

7بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهوشيار نامق محمد47104

8بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزانيار سعدون سعيد377583

9بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهوار نوري محمود46795

10بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربروا توفيق صالح510117

11بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد عمر توفيق377410

12بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهونةر عبدهللا محمود509837

13بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد بةختيار مصطفن181390

14بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهونه ر فرج صالح47417

ن جمال توفيق181503 15بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةفير

16بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشهرام محمد كريم181611

17بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيستون عمر ابوبكر377710

ن41934 وي محمد حسير
18بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشين

19بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاران مختار احمد431872

20بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد اليق صالح225855

21بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد حمةزمان حمه علي42054

22بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرديارى مهدي حمةرؤوف379586

ن181622 23بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعرفان لطيف امير

24بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرفالح صالح محمود225737

25بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرراسيى جمال محمد47005

26بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسامة صفاءالدين حمة377693

27بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيار جالل محمد181240

28بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهو احمد كريم181543

29بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسامة محمد علي431891



30بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرماردين عطا حمةسليم181276

31بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهرمن دلير عثمان228482

32بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهةكار غريب فرج181640

ن42510 33بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرريباز نارص حسير

ن181143 ةو محمد امير 34بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيرسر

 قادر228382
ى
35بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرجالل باق

ن40005 36بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيخال حمةصالح حمةامير

37بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكريادكار عبدهللا حسن47364

38بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعرفان عثمان مجيد226621

39بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهاوزين مصطفن صالح228501

40بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردانا حمةعارف محمود227412

41بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرراستكو جمال محمد47049

42بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهةردى غريب فرج432028

43بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهوكر برهان حمة181654

ن377503 44بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرديار ناج  محمدامير

45بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهد سالم محمد461643

46بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررزكار احمد حسن43020

47بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرباسط نارص عبدالقادر379702

ن زين الدين محمد227873 48بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةفير

49بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربريار عبدالقادر عبدهللا227499

50بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشهنك ابراهيم عزيز47017

51بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاراز محمد محمود552148

52بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرجومان توفيق حمة صالح42960

53بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيات عثمان مراد377647

54بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاالو احمد عبدالرحمان461516

55بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربشتيوان محمد كيخرسو41912

56بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيشةنك جعفر ظاهر461048

57بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربةرهةم عابد محمد150205

58بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزياد ازاد ياراحمد227820

59بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهوزان جبار علي461712

60بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد محمود فتاح377237

وان محمد سليمان181662 61بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسير

62بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركوران عباس حسن461625

 علي227186
ن 63بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد ياسير

64دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاكار هيوا عبدهللا377826

ن كريم377612 65دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشكار امير

66دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررةوين بهاءالدين محمد225653

67دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسامة احمد محمود510097

68دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربالل محمود كريم181188

69دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهةلمةت عل عزيز379416

70دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربريار ئازاد محمد227299

71دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراحمد صالح صالح225976

72دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهد عل حمة225224

73دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشكار نضالدين نجم الدين226739

ن379808 74دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهاوكار فائق امير

75دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرادريس عمر عثمان148561

76دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئوميد عبدهللا محمد431911

77دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعمران عثمان مجيد517790

78دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرعلي كريم عل محمد41992

ن عزيز42314 79دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمريوان حسير

80دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزانيار جزاء حسن552139

81دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربشتوان فريق كريم227928



82دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرروند جالل حمةكريم47177

83دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركوفان كريم علي377249

84دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيدي فاروق ابوبكر379666

85دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئارام عبدهللا سعيد42807

ن احمد كريم227806 86دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرريبير

87دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاروان عثمان عل377038

88دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهاوكار كمال حمةنورى377496

89دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركيوان نجمالدين مجيد47349

90دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاروان كامل عبدالرحمن227573

91دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرصالح الدين صديق عل149876

ن محمد149062 92دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسالم حمةامير

93دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربيستون انور محمد510129

94دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيدى غريب فرج181647

95دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرماجد جمال محمد149766

96دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشكار مصطفن عبدالكريم379635

ن43193 97دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربةرهةم حسن حسير

98دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراسامة شاهو صابر378139

ن حسن عبدهللا225818 99دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربةلير

100دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزانا نورى محمد377849

101دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسه ربه ست سعيد عبدالعزيز42549

102دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد اكرم عبدهللا510115

103دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررعد اسماعيل جافر510133

104إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاكار جبار مصطفن226168

105إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد عبدالرزاق حمة علي377555

106إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزانيار محمود حمةسعيد149272

107إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئةريوان حسن عبدالقادر510121

108إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمةبةست سعدي حسن225169

ن سيف الدين رشيد149206 109إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربةلير

110إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكررةوا ريبوار عبدالرحمن42581

111إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرزيار خليل كريم378611

ن224110 112إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربريار جبار حمةامير

113إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئه وين خالد فرج149358

114إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرخالد سليمان اولكريم432026

115إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهيشام كمال محمد42539

116إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد عمر حمةرشيد226487

117إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرنورس يادكار غريب46604

118إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرريكار رحيم محمد379731

119إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربةيوةند هادى حمةرؤوف377032

ن عل224241 120إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئه زى ياسير

121إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد كامران انور148640

122إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرراستكو خالد فرج149322

يف461301 123إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسةرعيل سةرحةد شر

124إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرريباز عباس حامد432021

125إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكربالل ظاهر عبدالمحمد227628

ن رضا كريم224191 126إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسفير

127إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركةشتيار كمال نجم الدين227197

128إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكريوسف تيمور محمد149891

129إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد كريم علي461508

ن اورحيم461004 130إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكراحسان حمةامير

131إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاكام ئاسو سعيد225051

132إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكردرود عثمان علي42364

133إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرمحمد طيب فرج379165



ن377395 134إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهيد عبدالرحيم حمةامير

135إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاكار كاوه عبدالكريم509906

ش نامق محمد432019 136إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرهير

137إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرراميار ستار سعيد510074

138إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسيفه ر حسن علي517761

139إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرشاهد احمد محمد224281

140إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكركاروان انور محمد552127

141إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرارمان محمد سليمان181668

142إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرسة رباز توفيق حمة صالح431904

143بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرئاسو عمر عبدهللا461654

144بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةذكرلقمان احمد عل42484

1بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىريزةن فاتح روستم149399

ي كريم فرج46854
2بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاشيى

3بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمحسومة احمد عزيز42040

4بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنهاية محمد نادر461596

ن227171 5بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشكرية محمد حمةامير

ى طه مصطفن228401 6بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرسر

7بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشهال محمد اسكندر228291

ن احمد حمةكريم225961 8بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنازنير

يفان عبدالقادر صالح181688 9بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبير

يفان اوات توفيق377287 10بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبير

بنان وال علي180700
11بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

سحر صديق علي377098
12بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن431866 13بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسيما محمد امير

14بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيدى حسن عبدالقادر226781

15بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبهرة محمد اسكندر47310

16بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكواللة عل مولود377736

17بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكلثوم صابر محمود181720

ن عل الماس377832 18بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىغمكير

 علي377631
ن 19بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروزكار ياسير

20بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىوسيلة احمد محمد332712

ن امير حمةعزيز379692 21بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشةهير

22بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمحسومة اقبال احمد377508

23بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةزين كمال مصطفن42203

24بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىريناس فتاح محمود226696

25دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبه خشان كريم يوسف46990

26دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىليل حمه رشيد كاكه برا47089

27دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنىه جبار حبيب46616

28دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيماء احمد كريم181676

29دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزينب محمد عبدهللا431868

30دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجنار مصطفن عبدالكريم377486

ن فتاح42441 31دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفريدة حسير

32دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمريم محمد فتاح226253

33دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاشيى عبدهللا عبدالرحيم226557

34دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسالمة مهدى هادى148531

35دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهه اللة رؤوف هللا كرم149124

خنساء علي محمد228415
36دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

هاللة علي اسماعيل225664
37دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن377378 ة توفيق حمةحسير 38دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىامير

39دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمه هاباد عزيز رؤوف39946

40دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةيمان عبدالقادر صالح227521

41دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةناز عبدهللا سعيد47244



ن عبدالرحمن226918 42دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكولزار حمةامير

43دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدلباك كمال سعيد227764

ن377600 44دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجيا كريم حمةامير

ية افراسياو فتاح39968 45دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىصي 

46دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنافعة عثمان احمد46561

47دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبسوز جوهر محمد377278

ن نورالدين محمد181453 48دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشه هير

بةيمان علي محمود227248
49دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

50دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشكول رشيد محمد40063

51دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتابان خالد كريم39976

52دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزيان عبدهللا احمد226347

53دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيالن احمد فتاح224341

54دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبيان عبدهللا احمد228555

55دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشلير احمد حسن228600

56دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا احمد228582

كولباخ جافر علي228253
57دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن محمد227512 58دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةروين امير

59دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةهار جميل عبدالقادر43112

بةيان حمةعلي محمد227087
60دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

61دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنيان حسن عل42166

62دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبيمان محمود عبدهللا228179

فوزية قادر علي223929
63دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن42699 64دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيالن حسن حسير

65دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجميلة جمال محمد148861

66دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشادان احمد محمد379441

67دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىناسك صالح محمود225705

68دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتافكه فرج محمد46653

69دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزيان عبدهللا عبدالرحيم225743

70دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشادان خالد كريم39987

71دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجوان حمةخان توفيق47315

ن41941 72دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشادان حمه كريم حمه امير

ن40082 73دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئه زين محمد امير

74دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيدا جالل حمةسعيد378129

75دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبنان احمد فتاح379952

76دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدلسوز عل عبدالمحمد227778

77دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشانو محمود يعقوب149983

78دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتابلو مختار احمد378146

79دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكه زال حبيب صالح377303

80إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدلخواز عباس محمد180738

81إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبديعة عبدهللا عبدالقادر47203

1ماجستير3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجوالن جمال محمدرشيد47430

ن227560 2دبلوم عالي3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسايه عطا حسير

ن41922 3بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشوخان حمه كريم حمه امير

4بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسازكار مصطفن محمد379852

5بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوالن حسن عبدالقادر150287

6بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهيشو بهاءالدين مجيد47353

7بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيماء صالح قادر43038

8بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجيا لقمان عبدالرحمن377816

9بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروزان كاكةبرا احمد510103

10بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكويستان مصطفن احمد181513

11بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكونا محمد عبدالمحمد40118

12بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبنان فاتح مصطفن228371



13بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنسيبة ماجد عثمان228360

14بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزينب كمال علي461700

15بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهانة ناجح محمد228007

16بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنها محمود حمةرفعت227232

ن47233 17بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةنان عمر حمةامير

18بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزيال طاهر سعيد226364

19بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجرا محي الدين عبدهللا431907

20بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمروة جالل محمد41972

ن148670 21بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروباك عبدهللا امير

22بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتانيا اسماعيل جافر228351

23بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيدا احمد محمد432017

24بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهةنار عبدهللا محمد40094

ن عمر عبدالقادر377260 25بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشةهير

26بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزريان نجم الدين مجيد377822

27بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسنور غريب فرج377073

28بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخزان محمود صالح42655

29بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئيمان محمود حسن378143

30بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخةندة ابراهيم حمة377526

جرو محمد علي377578
31بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

شنو عمر علي227793
32بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

33بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيماء جمال عبدالعزيز42067

34بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسومية احمد فرج41899

35بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدلنيا عباس سعيد227714

روشنا محمد علي379750
36بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

37بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتازان ئامانج نادر40011

38بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخةندة كمال محمد431908

39بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبهره سيف الدين رشيد149961

ن قادر431899 40بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسمية حمةامير

41بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنةمام محمود عبدهللا228530

42بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكولزار عبدهللا محمد378155

43بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهناء عل ال محمد461608

44بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىرةيزن جميل حمةرشيد43078

ن حسن6080 45بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكازاو حمة امير

46بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةسوز جمال كريم46943

47بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنيكا رفيق محمد552132

ى منصور عبدالقادر42675 48بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرسر

49بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسودة نجم الدين احمد149939

50بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشادية فتاح مصطفن461678

51بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىرةوا عل عبدهللا42927

52بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساوين ستار منوجر46892

ئايار عثمان علي46922
53بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن كريم عزيز385196 54بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةفير

55بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىريزاو محمد حمةرشيد431861

56بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفينك صديق توفيق377592

57بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىحسين عمر حمةرشيد377794

58بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئافان فائق كريم148898

59بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخالت نامق محمد181732

60بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهاوزين احمد فتاح510102

ة علي رحيم379610 امير
61بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن461583 62بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىريزين لطيف امير

يف228542 63بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيوة غفار حمةشر

64بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخنساء محمد مجيد228138



65بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجرؤ نضالدين حسن42947

66بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشوة عباس عمر510137

ن خالد توفيق379945 مير 67بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشر

68بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالهام جالل حمة461707

ن377806 69بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسودة جالل حسير

70بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتابلو فاتح كريم42377

كلثوم علي محمدفرج517793
71بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

72بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهدية توفيق حمةرضا47276

ي227100
ى
73بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةنان جزا باق

74بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسيفانة برهان رشيد42430

75بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدلسوز اكرم عبدهللا181591

76بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشوشت اسعد عبدالرحيم181492

77بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهانا دلير عثمان228476

ن228169 78بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالهام نورالدين حسير

امينة عمر علي43001
79بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

80بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىديمةن كريم علىمحمد226583

81بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجراخان صالح محمود225717

يف225098 82بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوزين سه ركو حمةشر

ن عمر كمال378133 83بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةفير

84بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةيمان انور مصطفن376998

85بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئارةزو فائق كريم148927

86بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمين ناميق احمد377814

سنور عمر علي227157
87بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

88بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجراخان عل قادر181432

89بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجرو بختيار مصطفن378952

خنساء محمد علي377569
90بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

ن226022 91بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكةوثر جمال حسير

92بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةهوةن جميل مصطفن227134

ن محمد227616 93بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشادية حسير

94بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكابن توفيق محمد377798

دةريا مشير علي431863
95بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

96بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسمية نادر محمد180933

و محمود فرج226650 97بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهير

98بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكؤنا فرج اورحيم461272

ن عمر فرج226525 99بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشهير

100بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساكان رمضان قادر461121

سيما علي محمد431851
101بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

102بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفينك جبار شكر181218

103بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشوه عبدالكريم صالح377757

104بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهناء نجمالدين فتاح226893

105بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةيام عبدالحميد عبدهللا379825

ن228021 106بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهاوزين حمةالو حسير

107بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئازيز فاضل عبدالرحمن431856

ن محىالدين بارام228616 108بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىافير

109بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيماء اورحيم اورحمان227539

110بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزينو محمود محمد150235

111بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسنور غفور فتاح47337

112بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما اكرم رشيد148979

113بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسناء عبدالقادر منوجر42627

114بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىايمان ابوبكر صديق510136

ن461600 115بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما داود حمةامير

116بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفينا ايوب حسن226425



117بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبنان سيف الدين رشيد226676

بةرزين احمد علي227285
118بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

119بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبنار صابر حسن552142

ن181522 120بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسيا احمد حمةامير

121بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدريا صاحب محمد461674

ن فتاح510108 122بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشنو امير

123بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسيا محمد مجيد228112

124بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيما محمود احمد510123

125بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوجةر كريم احمد431862

126بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىريناس توفيق حمةصالح377267

127بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىديدار حمةعل احمد461691

ي نارص حمةنظام42794
128بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيين

ن اورحيم377341 129بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسارا حمةامير

ن181254 130بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنةوا محمود حمةامير

131بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروبار بختيار حمةرشيد461549

132بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىحالو فائق حبيب377809

133بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشايستة نزار احمد181470

ن41981 134بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشه يما رزكار سمير

135بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدةرو رؤوف حمةغريب227848

ن احمد461744 136بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكويستان حسير

137بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهيفن ماجد احمد377093

ن42299 138بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسمية سعيد امير

ى اكرم عل181601 139بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرسر

140بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشاكول عل عبدالمحمد228520

141بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدةرون محمد حمةيوسف384893

142بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتوناس علي توفيق224403

143بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخةرمان توفيق منوجر379858

144بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبيخال احمد فتاح510092

ن رؤوف227887 145بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالهام امير

146بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهيشو به رزان جالل227221

147بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةيام عبدهللا منوجر461084

148بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوزيار عبدالقادر عبدهللا377782

149بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىارزو وال رشيد378123

150بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىباخان عثمان عبدهللا461178

151بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئارةزو ظاهر انور376991

152بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسميه محمد فرج431854

153بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىريزان محمد احمد42668

154بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمنارة محمد فرج377867

155بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشةيدا اسكندر احمد47395

156بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما سابير محمد377587

157بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنيكا فاروق محمود227235

ي عبدالقادر منوجر46902
158بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدةشين

159بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشةتاو صادق لفتاهلل42615

160بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتارا حمةصادق صديق42418

161بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتازان عباس سعيد461137

162بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىباخان هادى حمةرؤوف227836

163بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاوات صديق عل461616

164بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشادان انور احمد43234

ن47211 165بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيالن مختار حسير

166بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكال انور محمد227259

167بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىباخجة لطيف عبدالمجيد377351

168بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنيكا سالم توفيق224209



169بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاكار سابير محمد379769

170بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهناء احمد حمةرشيد377801

ن عمر محمد377385 171بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشهير

172بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما عرفان حسن228623

173بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىديمن حبيب حمةصالح377017

174دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجاوان اسماعيل رشيد39954

175دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىباخان عابد عبدالرحمن227425

176دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخالت عبدالرحمان درويش محمود181333

177دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسيفر انور سعيد227696

178دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرستو محمود فتاح431923

179دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمةرزية وال رشيد377047

180دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالهام مهدي هادي377307

181دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروشنا عزيز محمد377543

ن377789 182دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهدى حمةالو حسير

ن عل احمد377361 183دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةفير

184دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمهاباد محمود محمد46641

185دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدةريا ايوب مجيد40074

186دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشاديه نظيف مصطفن150115

سنا علي احمد42528
187دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

188دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكواللة مصطفن محمد226759

189دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكه شاو نجم الدين سعيد227548

190دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروزكار فاتح رشيد379049

191دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفيان اكرم باسام181579

192دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكةنار عدنان عثمان510087

ن شوكت ياراحمد510112 193دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشهير

194دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسايا سعيد عبدالعزيز42605

195دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىايمان محمود فتاح431927

196دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوزيار محمود محمد43095

197دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخرمان كمال محمد432031

ن181368 ن حسن حمةامير 198دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنةخشير

199دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكه ردون مقداد مجيد377680

عايشة عبدالرحمن علي377081
200دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

اسيا عمر علي227144
201دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

202دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسارا عبدالكريم اورحمان228064

203دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكواللة محمد جميل228611

ى عل عبدهللا378646 204دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرسر

205دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشهاباد محمود محمد46632

206دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالنة احمد حمةعزيز377474

207دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةزين نامق احمد379011

ن227647 208دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةيان كاكه مد امير

209دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزيوار عمر احمد377281

210دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخنساء شابور صابر377023

211دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهدى احمد كريم181532

بيان علي حمه سعيد378927
212دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

213دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسحر توفيق فرج378152

214دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيالن كريم محمود42639

215دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروزي مجيد جوهر226825

216دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشاناز ايوب فرج510132

ى عزيز محمد431852 217دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرسر

زا عبدهللا377912 218دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهما مير

شكول احمد علي228455
219دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

220دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةيمان صالح محمود461635



221دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبنان مختار محمد461647

ن377820  ابراهيم حسير
222دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهيفن

223دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوثر احمد مصطفن42498

224دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةزين عل احمد377355

225دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاواره سعدون محمد510101

ن حمةرؤوف مصطفن227907 226دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبةخشير

227دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسوس محمد محمود377232

ن461591 228دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدرون محمود حمةحسير

ن احمد510094 229دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخندة حسير

230دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزيان نجم الدين عبدهللا377534

ة كمال علي461719 زةنير
231دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

232دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكلثوم احمد عبدالرحمن46982

233دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما ئارام بارام431859

ي طه ابوبكر379321
234دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىده شين

235دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهجرت حيدر عبدهللا46785

دلسوز حمةعلي شيخ احمد47189
236دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

237دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسمية ابوبكر فتاح228310

238دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهةاللة بكر محمدصالح461577

ن قادر431895 239دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبفراو حمةامير

240دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكزال هادي محمد379296

زا عبدهللا378120 241دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسارا مير

يف377859 242دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسازكار مصطفن حمةشر

243دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخوشكان نامق حسن379105

و محمود صالح509893 244دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهير

245دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنسيبة حسن احمد461527

يف377272 246دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتافكة حبيب حمةشر

جاوان مريوان علي461112
247دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

248دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتابلو توفيق حمةعارف42243

249دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشيدا كاكةحسن فتاح227662

250دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروشنا كاكةحسن فتاح227680

251إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىافيان نجمالدين احمد379902

ن431888 ى بكر امير 252إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبرسر

253إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساكار رشيد فتاح379446

254إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاوارة نجم الدين مجيد379257

 حمةعلي سعيد7527
ن 255إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكةشبير

256إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشوخان عثمان عبدهللا461197

257إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدريا عل عمر509977

258إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهةدية عبدالقادر محمد181442

يف510018 259إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئةوين شكو حمةشر

260إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىتازان معروف كاكةمد431889

261إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوثر حميد داود180875

262إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكال رحيم محمد379834

263إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخةندة صائب رمضان461726

264إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشنيار لطيف عمر46843

ن نجمالدين عبدهللا379957 265إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكة شبير

266إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاهنك عبدالقادر محمود461729

267إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجاوان يحير عثمان224518

268إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنيكا هيوا محمد223876

269إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما توفيق رحيم148683

ن378876 270إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسيا جالل حسير

271إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساكار ساالر محمدفرج378716

272إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجرا رؤوف حمة431883



273إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاشنا نامق محمد149905

ئةوين صالح والي150301
274إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

275إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالهام لقمان محمود379786

276إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساكار حكمت نجم149696

277إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىباخان فريد غفار187806

278إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىايمان بشير حمةخان509869

ن461686 279إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىلونا احمد امير

280إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكال عمر عل42571

281إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبنان انور محمد228152

282إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشونم فيصل احمد431878

283إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجيا نضالدين حسن149520

284إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروزي حمةصديق مصطفن461666

285إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىارا نجمالدين هادي432030

286إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشنيا فتاح مراد47218

287إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسيا كمال محمد432024

288إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاسودة توفيق حمة صالح377255

289إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىاوين حكمت عمر510083

290إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخةنده توفيق رحيم150344

291إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىديدةن معتصم سعيد226446

 علي379230
ن 292إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمروة حمةامير

293إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسوما كامل فريدون510127

294إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئه زين محي الدين بارام149095

295إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهيشو حسن عبدهللا377704

296إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكةشيان ئازاد محمد379839

297إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئافان نوري محمود149918

298إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىاالء غريب فرج226147

299إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاوارة عزيز حمةصالح461066

300إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزالة كريم عل محمد42031

301إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشانيا غريب كريم150029

302إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنداء جبار حسن150249

303إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوزين نامق حمةصالح461154

304إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهونيا نجم الدين عمر149582

305إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىرةيان حمةصديق مصطفن461116

306إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفاطمة حمةالو محمد42257

ن227982 307إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكوزين محمود محمدامير

308إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىهدية ابراهيم عبدهللا42389

ن150333 309إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروزا شكو حسير

310إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزيوةر يوسف عمر187613

يف379542 311إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىبهرة اسماعيل شر

312إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفيان صالح محمود377264

313إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىشانيا اسو رؤوف517786

امل عمر علي226204
314إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

315إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساية عبدالحامد كريم431874

316إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفينك فالح محمدرشيد181373

اوارة محمد علي432015
317إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

فينا عمر علي149801
318إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

319إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىايمان حسن حمةعزيز180897

320إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنشميل قادر توفيق410786

 علي42130
ن 321إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىالنة حسير

اوين عزيز علي149974
322إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

323إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىئاشيى رشيد محمد46957

ي جزا احمد42762 بينابي
324إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى



325إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدينا جمال كمال227898

صبا عطا علي225633
326إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيى

327إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىازهار ابراهيم محمد377517

328إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىلةنجة عبدهللا علي379139

329إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىسناء سليمان اولكريم431893

330إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىاسيا فائق كريم150142

331إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىدنيا عل عمر510125

332إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىساية عثمان عزم46705

ن224226 333إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىندى محمود حمةامير

334إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىجرا نضالدين حسن149486

335إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكونا كامل فريدون510041

336بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىلميعة عبدهللا علي377882

337بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىزهرة احمد عزيز42778

ى محمد فرج150169 338بكالوريوس3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىكي 

339دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىخةرمان عل محمد181126

ن فرج42906 ة حسير 340دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىمنير

341دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىعائشة محمد اسكندر228267

342دبلوم3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىنجاة محمود توفيق378669

343إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىفارعة كريم محمد150182

344إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروخوش محمد محمود517747

345إعدادية3- حلبجة الشهيد 33282السليمانيةأنيىروخوش سالم فتاح377889

ن433538 1بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرريبوار رشيد امير

2دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكررحمان بارام احمد211124

3دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرعباس محمد احمد211131

4دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرعطا خليل خانة545112

ن433532 5دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمحمد صديق حمةامير

6دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكراراس علي سعيد513565

ن211113 7دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكربيستون انور حمةأمير

من هادي محمد211100 1بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرشر

2بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكركوران محمد حارس433577

3بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرارام هادي محمد545077

ن211122 4بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرزانست رحيم حسير

5بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمحمد كمال سعيد545111

6بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمحمد خالد سليم433554

7بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكرهاوري عمر رحمان52699

8بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةذكردارا ابراهيم ابوبكر513600

9دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرهيمن علي وسمان433552

10دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكربرادوست عمر احمد433571

11دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرعمر احمد نضهللا545106

12دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمروان جالل عبدهللا433599

13دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمريوان توفيق وسمان433699

14دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرهورامان هادي محمد211092

15دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرسه روه ر ساالر صابر433556

16دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرسامان محمد حارس433545

17دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرشوت محمد حارس433592

18دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرئارام جمال عبدهللا513580

19دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةذكرفرياد فاضل عارف513573

20إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمحمد محمود صالح433678

ن سليمان433683 21إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرفؤاد حسير

22إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمحمد فائق عبدهللا433689

23إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرديارى نارص عثمان433702

24إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرجاوان سيفاهلل رستم433661



25إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرمحمد صالح سعيد210538

ن عبدهللا محمد433602 26إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرريبير

27إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرسامان رفيق احمد433705

ن433675 28إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرره وه ند زوراب حسير

29إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكراسامة ابوبكر علي211144

30إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكردياري علي احمد433608

31إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرخالت حبيباهلل عبدهللا433612

32إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكراريان علي فتاح433614

33إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةذكرديارى كريم محمود545047

1بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىهاوناز صديق فتاح211126

سيفا علي وسمان433549
2دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيى

3دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىشكول لطيف قادر433777

ة رؤوف قادر211096 4إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىمنير

ن545115 1ماجستير3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىسحر عثمان حسير

ن211110 2بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىدلسوز رحيم حسير

3بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىهلند ايوب سعيد545070

4بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىشادية محمد رحيم513559

5بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىخه نده جمال عبدهللا211102

ن211116 6بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىشيدا رحيم حسير

7بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىبيام خالد سليم433534

8بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىحليمة رؤوف صالح433651

هاللة كريم علي545109
9بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيى

ة رؤوف صالح433543 10بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىسمير

ن عبدهللا433593 11بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىخديجة حسير

12بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىبسية حبيباهلل عبدهللا52690

13بكالوريوس3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىسيما رضا احمد545092

14دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىخندة عثمان احمد433588

15دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىديمن بارام احمد211149

16دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىهوزان رضا احمد433585

17دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىديمن قادر احمد433573

18دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىسنور زاهر توفيق545098

19دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىسومية زاهر توفيق433710

از نضهللا رسول433955 20دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىشير

شاجوان علي سعيد433559
21دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيى

22دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىكيالس جمال عبدهللا211103

ن حبيباهلل عبدهللا211162 23دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىكشير

24دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىمعتي  فاضل عارف433540

25دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىخةالت عمر احمد433583

26دبلوم3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىخالت حامد محمد433569

27إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىفاطمة عبدهللا محمد433604

ى محمد حسن433697 28إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىبرسر

29إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىشه يما خليل فارس433671

30إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىريناس علي سعيد545067

31إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىسارا صديق احمد433619

ن عطا محمد434051 32إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىكشبير

ن433708 33إعدادية3- بنجوين 33283السليمانيةأنيىرويدة رحيم حسير

1ماجستير3- دوكان 43284السليمانيةذكرجواد معروف حمد411486

2ماجستير3- دوكان 43284السليمانيةذكراحمد علي حمد50490

3بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرجبار حمد رسول50194

4بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمود عثمان عزيز50154

5بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرسامان حسن كريم50234

ن بهاءالدين مصطفن206141 6بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرني 



يف قادر50186 7بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرجمعة شر

8بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيمن محمد حسن411435

9بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرأزاد زرد بايز128165

10بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكركوشت حمد مصطفن50346

11بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرهاوكار بكر كريم50201

12بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد احمد رؤوف50363

13بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرره وه ند عبدالرحمن رسول128191

14بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرشاالو بهاءالدين رضا50223

15بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكركاروخ جواد عثمان410581

16بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكركاروان روستم رسول50249

17بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرشوان محمد عبدهللا50383

وت456499 18بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرادريس عثمان بير

ن احمد عبدهللا127686 19بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرحسير

وت50226 ن بير ن محمدامير 20بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرريبير

21بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرقادر جمعة قادر128295

ن محمد حسن50254 22دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرحسير

23دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرسعد حسن سعيد513840

24دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرحامد حمد صالح50591

25دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرارام حمد مصطفن50419

26دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهه ريم نجاة معروف50518

27دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكراسكندر عبدهللا محمد128239

28دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهاوكار عباس عبدهللا128244

29دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرخورشيد خضن حسن411414

30دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكركوران قادر نجم50118

31دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكركوران عباس مصطفن50386

32دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكربةرزان جواد سيدكل50129

33دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكربشتيوان اسماعيل حمد128259

34دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكراكام عمر سعيد50377

35دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرفرمان صالح خضن411481

36دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرسامان محمود صالح50144

37دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرسة ركة وت غفور قادر50093

38دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرشورش بهاءالدين رضا126850

ن ابراهيم411492 39دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهه زار حسير

40دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكررسول كريم رسول128160

41دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكراوات سوارة احمد50081

42دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكربةزدار مجيد قادر50411

وان صالح خضن128233 43دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرشير

ن عزيز128177 44دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرريبوار حسير

45دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد مح الدين كريم184733

46دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكربحتيار مولود عزيز50541

47دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرفؤاد جالل سيدكول128223

48دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرداره وان جبار قادر50537

اللة عمر50566 49دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرعدنان خير

50دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيمن عمر صابر128195

51دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكربةختيار لطيف قادر122836

52إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرملبند حمد مصطفن122756

53إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرخوشناو علي محمد50578

54إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرسعدي مصطفن عبدهللا50449

1بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرئه زين نجات معروف411348

2بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكراراس كاكة عبدهللا456492

3بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرئاواره عبدالرحمن عبيد128309

4بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرريبوار كاروان عزيز127628



5بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكردادور خليل عبيد126820

ن عل456486 6بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرعبدهللا ياسير

7بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرفرمان عبدالرحمن عبيد128306

8بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرهةريم رضا سعيد411342

9بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكردانا سعدي رسول411439

وت411314 10بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيمن الي بير

11بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكركاروان سعدي رسول411444

12بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيمن عزيز قادر128348

13بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد عبدالرحمن زرار126857

14بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرهاوبير له شكر صمد50473

15بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكرئارى حسن معروف411321

هللا عمر127535 16بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةذكراحمد خير

17دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهاوكار سعدي عمر50481

18دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرشه يدا عبدالرحمن زرار126865

19دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكركارزان سوارة احمد411336

20دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرئامانج سواره احمد50495

21دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرشكو سعدى مصطفن50440

22دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد عمر عزيز50295

23دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكراكو عبدهللا مصطفن128209

24دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيدي دلشاد عزيز128174

25دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرعبدهللا جنك كريم50269

26دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرصباح اكرم عمر411385

27دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكربريار كاوة عبدالرحمن128187

28دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرعثمان مجيد محمد128337

29دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيمن محمد عبدهللا456475

ن عزيز50303 30دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكررةوةند حسير

31دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكردياري عبدالرحمان رسول50262

32دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةذكرسه روه ر فارق صمد128229

33إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرزانيار طاهر صابر411156

34إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكربنار عبدهللا اسماعيل50331

35إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكردياكو مراد علي122830

36إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرمهدي االن رفيق411134

37إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرعبدالقادر عبدالخالق قادر122755

38إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرجوتيار كمال اسماعيل122780

39إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكردانةر صالح سليمان127675

40إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد احمد جالل126915

41إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرهه نكاو خالق احمد122808

42إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرزانكو صمد عبدهللا411179

43إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرروا عبدهللا حسن127506

ن كاروان شفيع128301 44إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرداهير

45إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكررا به ر رسول عبدهللا127706

46إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكركارزان سامان قادر122790

47إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيوا كريم حمد122804

48إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرهيدى صديق عبدالرحمن122818

49إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكربه يوه ند عبدالخالق عزيز122776

50إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد عزيز قادر411162

51إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد جمال محمود456351

52إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكردانه ر كاروان شفيع128188

53إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكركوران علي قادر50457

54إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرسةنكةر رفيق مصطفن50435

55إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرسامان نورى عثمان411372

56إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرمحمد رجب حسن410637



57إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرهاورى له شكر صمد122791

58إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكرخاوةر عمر صابر127180

59إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةذكربه يره و عبدالخالق عزيز122777

1بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئاريز فؤاد محمود122773

2بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىجنور انور فتاح50133

3بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبرشنك محمود نادر50358

4بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكاشان نجمالدين اسماعيل50216

5بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىزليخا ميكائيل طه50546

6بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكونا محمد حسن411332

7بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريزنة لةشكر صمد128278

8دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىفائزة عثمان احمد50209

9دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسارا صادق حسن50403

10دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسوزان صباح محمد50422

11دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىروشنا مصطفن قادر50508

12دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشوخان محمد رشيد50529

13دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشة وبو عبدالكريم سيدكل50239

14دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىجيمةن محمد احمد50167

15دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهيوا سعدي عمر50428

16دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشهال صديق صادق411451

17دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىنه مام خالق احمد50399

ن411362 فان فاتح امير 18دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبير

ن50160 19دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشفاء غفور حسير

20دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبة ناز جمال عزيز128254

21دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهةوري احمد ابراهيم50137

22دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشيماء اكرام محمد50342

23دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريزان نادر احمد50311

24دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهة اللة حميد محمد50124

25دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبيخال عبدالرحمان رسول128241

26دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريواس عزيز كريم128292

27دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئاواز صديق عمر50275

28دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشنو خضن حاج 128197

29دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهه ريز دلشاد عزيز127592

30دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىنيكار عثمان رسول127196

31إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهيوا جعفر احمد128359

32إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهاوزين واحد عبدهللا50087

ن محمد حسن411143 1دبلوم عالي3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكةشبير

2بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهاجره كاروان عزيز126909

3بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىزيتون حسن معروف411476

يفان عبدالرحمن عبيد128320 4بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبير

5بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىنيشتمان رفيق عبدالرحمن127579

6بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىامينة سيدكول عبدهللا411378

7بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشيالن جمال محمود456468

8بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىروشنا لةشكر صمد50408

9بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريناس محمد علي411479

يفان مح الدين كريم128342 10بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبير

11بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكازان بيستون محمد128264

12بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىروبار كريم عبدهللا122817

13بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىروداو له شكر صمد50374

14بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىزينو سيدكول عبدهللا411382

15بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىداستان عمر مولود128289

16بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكةردون احمد رؤوف50466

17بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىزينو عبدالرحمن زرار122765



18بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىالفة كاروان عزيز128183

ن128285 19بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبنار عبدالرحمن محمدامير

20بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىباخان سعدي عمر122820

ن كاروان عزيز127142 21بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئه فير

22بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشيبا اسكندر عبدهللا126886

23بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئاال مراد عل128205

24بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىجيا عبدهللا اسماعيل50283

25بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىتارا محمد حسن411149

26بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىميهربان سعدي رسول411364

27بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشارا رسول عبدهللا127855

28بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشيواز حمد حاج 127833

29بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىلنجة حاطم رسول411369

30بكالوريوس3- دوكان 43284السليمانيةأنيىباخان جمعة قادر410543

31دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكلثوم عبدهللا حمد411326

ي علي128249
32دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبروين غين

33دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىدالرام محمود عبدهللا411460

34دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىالفان فريق كريم411471

35دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسيما سعيد حسن400350

36دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىدلكير صديق اورحمان50320

37دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريزين كامران عزيز128226

ن نادر حسن411464 38دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشةرمير

39دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريواس اسماعيل حمد410625

40دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىجاوكة عثمان كريم128236

41دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسوزان كاوة عبدالرحمن126881

42دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشوخان عبدالرحمن زرار128333

43دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشيدا محمد حسن410547

 علي حمد411355
ن 44دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىنرمير

45دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئافان واحد حمد411305

يفان واحد حمد411359 46دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبير

47دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىباوان بهرام قادر411427

48دبلوم3- دوكان 43284السليمانيةأنيىمهناز اسماعيل حمد411131

49إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسوهام ظاهر عبدهللا411161

50إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريان نامق حمد127639

51إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىالوين عبدهللا اسماعيل122825

52إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىاسودة سعدي رسول411138

53إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىروشنا جمال جالل202419

54إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئيرسا سعدي قادر410597

55إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىجيالن عبدالرزاق مولود128355

56إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسيفان محمود سعيد122769

57إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىله نيا شدار قادر122788

58إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىخوناو فاروق رؤوف456384

59إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىدرون احمد رؤوف122795

60إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئافان به ختيار فتاح127621

61إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىتة نكة اسكندر عبدهللا127563

ن جمعة ابراهيم128327 62إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكة شبير

63إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىريناس نةبةز كريم411169

64إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىئاويزة احمد جالل127548

 علي126875
ان مصطفن ن 65إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىبير

 علي50288
كالي مصطفن

66إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيى

67إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسوما سالم عبدهللا410591

68إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىروخوش عزيز قادر126833

69إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىهيشو كامران عزيز410633



70إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىسميه سعدي قادر411494

71إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىكويستان عبدالرحمن عبيد127520

72إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىداليا صالح سليمان127654

73إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىتارا رؤوف حسن127601

74إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىمه رزيه سعدهللا عمر127610

75إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىمزدة محمد مجيد128169

76إعدادية3- دوكان 43284السليمانيةأنيىشهال خضن حاج 127190

1ماجستير3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردلشاد محمد مصطفن457180

2ماجستير3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجالل عبدهللا سعيد236235

3ماجستير3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربالل حمه بابكر69528

4دبلوم عالي3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربابكر رسول محمد236124

ن70032  حسير
5بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابراهيم مصطفن

6بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركاروان كمال حسن236090

7بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدهللا خدر احمد69926

8بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمالك محمد مولود433845

ن70042 9بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد قادر محمدامير

10بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزانا قادر معروف235708

11بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرطارق عمر محمدعلي236145

ن69299 12بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدهللا قادر حمةشير

13بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعلي خدر رسول236220

ن69043 ن حمدامير 14بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركريم حسير

15بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعثمان محمد ابراهيم236217

16بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعمر خدر محمود69289

17بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمصطفن حوال اومر433836

ن68833 18بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكراحمد محمود حسير

ن عالءالدين236213 19بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرايوب امير

20بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابوبكر ابراهيم رسول69902

ن رسول69859 21بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرتوانا حمدامير

ي احمد236263 22بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدهللا ني 

23بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرايوب احمد خضن236075

24بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهةزار رسول عزيز236122

25بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد مال مام كاك69721

26بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربشتيوان مصطفن محمود69438

27بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررازان مينة ابراهيم235940

28بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركمال علي احمد68720

ن اسماعيل عبدهللا433857 29بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرني 

30بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردانا مصطفن احمد433615

ن69984 31بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرفرياد كاني  محمدامير

32بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعمر علي برايم68466

33بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشبست خضن رسول236136

ن69102 34بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسةردار علي حمةشير

35بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد خدر ابراهيم68690

36بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزانا حمد قادر330665

37بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد مال كاك احمد330493

38بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد عبدهللا صالح330524

39بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريباز محمد عبدالرحمن236148

40بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرخالد حسن رشيد236100

وان محمود رسول235771 41بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسير

42بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجوهر محمد حوال236106

43بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرروند احمد ممند236247

44بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسوران محمد احمد236277

45بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئارى دلزار حسن433860



ن457261 46بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرحكيم رسول حمدامير

47بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاراز اسماعيل احمد68756

48بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهونه ر مفيد حمد236085

49بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاالن عبدهللا عل69995

50بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسامان عبدهللا هيين509532

51بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرلقمان اسماعيل مصطفن236196

52بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمةبةست عبدهللا عثمان235760

53بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرفرمان صمد نجم236221

54بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهاوري محمد ابراهيم457232

55بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربةشدار عبدهللا مصطفن293991

56بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردارةوان مينة حاج 509566

57بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمةريوان قادر خدر120961

58بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهونةر احمد عبدهللا69765

59بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاكار عثمان مصطفن68707

60بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرتوانا محمد قادر69572

61بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابراهيم حمةعلي محمد235818

62بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرايوب محمد رسول69055

63بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهةور اسماعيل مصطفن457266

وان محمد عوال330477 64بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسير

65بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشةمال محمد حسن433766

66بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهةزير علي حسن330553

67بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرحسن محمد احمد236121

68بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاكار محمود محمد433814

69بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربشدةر محمود محمد330467

70بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردانا كريم محمد236135

71دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعلي قادر كاكو236181

72دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمغديد حمد محمود69382

73دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرحسن عبدهللا سعيد121054

74دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابوبكر احمد اسماعيل69555

75دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهمزة حمد محمود236292

76دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعزيز حمد بابكر509555

يف69615 77دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد احمد شر

ن حسن68772 ن حسير 78دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرامير

ن236126 79دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرحميد اسماعيل حسير

80دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرخضن طه ابراهيم69257

81دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعمر حاج  حسن69427

ن68895 82دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعلي بابير امير

83دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمسعود حامد محمود236200

84دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردياري حسن رسول236130

85دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعثمان محمد محمود68542

86دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابراهيم محمد محمود236095

87دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرنوزاد احمد فتاح69339

ن330592 88دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكراراز عزيز محمدامير

89دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشوان خليل عبدهللا236178

90دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعلي مال ابراهيم68853

91دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعثمان عبدهللا احمد69199

ن433770 92دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسوران زرار حسير

93دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجالل درويش حمةصالح236139

94دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرازاد احمد فتاح433758

95دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجوهر كريم رسول68813

96دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعلي احمد مصطفن69165

ن احمد رسو69359 97دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرياسير



98دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيمن قادر عمر69852

99دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدالرحمن عبدهللا عل68435

100دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرنةبةز برايم عبدهللا236133

101دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررةوةز احمد فتاح235718

ن وستامحمود69232 102دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشدار حمدامير

103دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدهللا محمد محمود236129

ن69887 ن عثمان محمدامير 104دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمدامير

105دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريبوار لطيف مصطفن70017

106دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسه ردار قادر شيخه235858

ن حمه236125 107دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررابةر حمةامير

وان عمر صالح68559 108دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسير

109دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمسعود علي رسول457101

وان مغديد حمد433843 110دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسير

ن رشيد120986 111دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريبوار حسير

112دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيدي اسماعيل علي69349

ن68501 113دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشعبان عبدهللا محمدامير

وان سعيد مصطفن236284 114دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسير

115دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسيبور محمد سمايل236273

116دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيمداد قادر كاك همزة330415

117دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيوا بابكر خدر235685

ن محمد ابوبكر456885 118دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربةلير

ن قادر509525 119دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابوبكر حسير

120دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعدنان كريم شيخ اومر457243

121دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسليمان سمايل رسول70056

122دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررابه ر محي الدين حسن509543

123دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرستار زرار اسماعيل433622

124دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزانا كريم محمد433864

125دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرديرين زاهر حمد69796

126دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركاروان طه قادر236101

127دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسامان مصطفن رسول433847

128إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسعدي محمد رشيد محمود68478

129إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدالقادر خدر شينه236291

130إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعلي مصطفن داود236289

131إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكراحمد عبدهللا احمد236141

132إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعمر احمد رسول235663

وت120925 133إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد محمود بير

134إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابوبكر ني  رسول189237

135إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركمال حمد عبدهللا235856

136إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمود ابراهيم رسول235676

1ماجستير3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرنزاد احمد موس433779

2بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاكام اسوس حمه69881

ي احمد236286 3بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكراميد ني 

4بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسيفةر جنكي جواد433831

5بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسةردار محمود سليمان236140

ش محمد عبدهللا236233 6بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهير

ون حسن احمد457081 7بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهير

8بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجهاد قادر عمر235880

9بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربافيل سليمان حمد292470

10بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهونةر خضن طه235667

11بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسهيب حمه بابكر69488

ن236082 ي حسير 12بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسةركةوت حاج 

ن حسن433862 13بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاسو حمدامير



14بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربةختيار حسن شيخه433771

ن قادر433835 15بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررزكار حسير

ن69803 16بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشاالو رسول حمدامير

17بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهةزار شيخه عبدهللا330579

18بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزيلوان عبدالرحمن عبدهللا433839

19بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد اسماعيل شيخه236194

20بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررةهيل ابراهيم خدر433721

21بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجيكر بابكر حسن236243

22بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكراحمد محمد رسول236205

23بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررمضان فائق عمر236080

24بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهاوكار محمد عبدهللا236268

25بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركوشةت صالح اسماعيل68618

26بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربختيار خضن عباس235679

ن433772 27بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدهللا مال حمدامير

28بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاريز نوري سيوةالدين236108

29بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررسول محمد رسو235963

30بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريباز احمد فتاح236203

ي330561 31بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشاهو كمال حاج 

32بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكريوسف محمد عبدهللا457278

33بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد جالل خدر236074

34بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيمن عل ففى433701

35بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيفار كريم احمد509559

36بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاكار مصطفن حسن121063

37بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسامان كاك احمد اومر330432

38بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعبدالقادر محمد قادر69654

ن236210 39بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربيشنك قادر حسير

40بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسةربست حمد عزيز433670

41بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد كاكةاحمد مينه236099

42بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئوميد قادر كاك همزة330472

زا قادر235721 43بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسام مير

ن236087 44بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد اسماعيل حمدامير

45بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردياري احمد قادر457071

وت236274 46بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركاردو قادر بير

ي احمد ممند236102
47دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردشين

48دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئارام عبدهللا حمد457195

49دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعثمان حمةعلي محمد70008

ن236119 50دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربالل علي حسير

ن236264 51دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريناس احمد حمه امير

52دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرازاد اسوس حمه69872

ن عزيز عبدهللا236149 53دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرداهير

54دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجيا خضن عبدالرحمن433783

55دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرنةبةز قادر عبدهللا236208

وت236260 56دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزانست خضن بير

57دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرصالح كاك احمد اومر457173

و عزيز حمد22325 58دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربير

59دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزاكو ارسالن احمد236262

ي موس خضن235725
60دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرقنديل ففى

ن456953 61دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرحميد رسول حمدامير

62دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسيفان صالح ابراهيم509538

63دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرتوانا ابوبكر عل330644

64دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسيفةر محمد عل235743

ةو صباح وسو235862 65دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربيرسر



66دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركزنك محمد حسن236008

67دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهمداد محمد عبدهللا236211

68دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهةلويست كمال حمد236253

69دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربشدار حسن موس69131

70دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردياري علي خان اودل433863

71دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابوبكر عمر رسو236111

ن احمد خضن235702 72دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشاهير

73دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهوكر عبدهللا رسول69402

74دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربشتيوان عباس احمد433867

75دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزانا علي عبدهللا236104

76دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرفينك كمال حمد293981

و حمةصديق حمة293948 77إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربير

78إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكردانا توفيق عل120942

79إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسه هه ند مالني  محمود509562

80إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسيوةالدين عبدهللا خدر433811

81إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركةيوان اسماعيل شيخة235942

82إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرديار قادر ني 433590

83إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيمن رسو برايم433823

84إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرديدار سليم وسو121045

ن69816 85إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشكار رسول حمدامير

86إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريباز علي خدر236186

87إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربلند هاشم عبدهللا236209

88إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرابوبكر اسماعيل مصطفن69011

89إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركوشنةر حمد مينة236091

90إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهيمن اسعد محمد68419

91إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد كريم حمد330481

ن236191 92إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرتوانا اسماعيل حمدامير

93إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرعمر محمد قادر236249

94إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرباخان محمد اسماعيل509569

95إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررومان عبدالرحمن عبدهللا293794

ن محمد قادر235966 96إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريبير

ةو ادريس مال293923 97إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكربيرسر

98إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهونةر مصطفن احمد121050

99إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرزيار قادر ني 433650

100إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررةوةز كاوة اسماعيل235860

ي عبدهللا حمد236278
101إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرراسيى

102إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرجمال جالل اومر235898

103إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكركارا همداد رفيق68604

104إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسةرهةد قادر ال236258

105إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرقارمان جالل اومر236116

106إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرريبةر علي خدر236193

107إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرئاالن عثمان حمةصالح235972

108إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرسلمان حمه بابكر235844

109إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكررةوةند محمد احمد235861

110إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرتوانا خالد حمة شيخ69245

111إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرديارى عمر احمد236089

112إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد مغديد ابراهيم433866

113إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرراويز قادر شيخة235859

114إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهاومند عبدالرحمن عبدهللا69077

115إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرهةردى حامد حوال235776

116بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكراحمد عبدهللا احمد121027

زاد احمد رسول69090 117دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرشير



118إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةذكرمحمد حسن شيخ اومر235901

وز ابراهيم سليم330658 1بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبير

نيكار حمد علي69579
2بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

3بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسمية قادر محمد330504

ة خالد ابراهيم236092 4بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسمير

ن69449 5بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشكرية احمد امير

6بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىخرمان محمد حوال235714

7بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزارا طة كاكةحمة236180

8بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةيان عبدهللا علي236287

9بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنجيبه محمود موس69597

10بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشةونم عمر بابكر69518

11بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجنار عبدهللا محمد330411

سابات محمد علي236238
12بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

13بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىالنة رسول مولود236144

14بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوخان توفيق مغديد236207

15بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىمرام عبدالرزاق محمد68976

ي236105  قادر ني 
ن 16بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئه فير

بةريشان خليل ألي143164
17بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

18بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشيماء كمال الدين حمةالو330588

19بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزوان رحيم محمود433838

ن457219 20بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسارا رسول حمدامير

21بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاونك قادر احمد192959

22دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرابعة قادر كريم235753

بروين علي مصطفن68793
23دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

24دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىتريفه عمر صالح69646

ن330597 25دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةيان عزيز حسير

كويستان علي خضن68939
26دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

27دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشلير عمر قادر236137

ن236153 28دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجوان قادر حمه شير

29دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكالويز محمد حسن69501

30دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجوانه احمد حسن236189

31دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىمهاباد احمد خضن236131

32دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساكار ابوبكر احمد68874

ن محمود120949 33دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنيكار حمه امير

34دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىماهية عبدهللا حمة236077

35دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىغوربت محمود موس69915

ن عادل عبدالقادر457113 36دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشهير

37دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزيان ابراهيم سمايل68737

ن68451 38دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىمريم احمد امير

39دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدةريا انور صابر68517

يف456898 40دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنيشتمان خالد شر

41دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريزان مينة ابراهيم68672

42دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشادان محسن صالح69325

43دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكويستان عبدهللا احمد120995

شكوفة عمر علي509522
44دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

45دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكنير ابراهيم وسو236127

وت236185 46دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشيماء محمد بير

47دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكشاو قادر عبدهللا69027

48دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفريدة سعيد عزيز68489

49دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىخديجه عبدهللا صالح235853

50دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجيمةن محمد رسو236078

51دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنجيبة حسن احمد69372



52دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكةزال ابراهيم محمد121018

53دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىامينة عبدهللا عني 68922

ن236251 54دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدلباك قادر حسير

ن236098 55دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبه هار احمد محمدامير

56دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىازين طارق محمد433868

57دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسازكار عل قادر236182

58دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريزين خالد محمود69117

59دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسوما صابر عل236242

60دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسةرنج عمر محمد236231

61دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهدية محمد خضن235854

62دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىمهاباد عل احمد236179

63دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبوكان الياس محمد69839

64دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساكار مغديد حمد236112

ن236202  حسير
ي مصطفن

65دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىباوان ففى

66دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبفرين قادر ال236096

ي294001
67إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىامينه ابراهيم ففى

ن457132 68إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزينب رسول حمدامير

69إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشنو ابراهيم احمد292436

70إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىعائشة محمد عزيز433840

71إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرانية ابراهيم محمد330641

ن رسول330455 1بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبيستان حسير

2بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجيهان خليل عبدهللا433846

3بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشيالن بابكر خدر68997

4بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهيشو جمعة احمد236152

جرو حمةعلي محمد235682
5بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

ن69313 6بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريكان سليم حسير

ي اسماعيل شيخه236195
7بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكابن

ن120978 8بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىارين ابوبكر حسير

9بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسافان جنك جواد236029

 حمةعلي محمد330639
ن 10بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشهير

ن236114 11بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسارا خاليد محمدامير

12بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشادية محمد احمد68571

13بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجيابان خدر محمود236117

يف235749 14بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجوانكار هومر شر

15بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىلوزان فتح اللة حمد236250

جيمه ن علي حمد544906
16بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

17بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسكاال محمد رسول457189

18بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكاريز عمر احمد456924

19بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساكار خدر حمد236214

20بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشادية سعيد خضن330558

رووا حسن علي433853
21بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

 علي120929
ن 22بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرةنو حسير

23بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشفاء وسو حسن330614

ريكان علي قادر18730
24بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

25بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكابن ساالر احمد188653

26بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئةوين محمد شيخه330420

27بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشنو عبدهللا احمد236269

28بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرزوان عبدهللا احمد433780

كو مصطفن68637 29بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىديية شير

30بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشجل محمد احمد433756

31بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهه زان عمر احمد433865

32بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسةروين سعيد احمد433833



ه236097 33بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزاكاو خدر مير

كالي زرار عزيز433774
34بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

وز عمر بابكر235805 35بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبير

زوان علي خضن433764
36بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

37بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىخةزان عزيز عبدهللا70072

38بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبناز حمد قادر330520

هاوناز اسماعيل علي235765
39بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

40بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىتريفة حمد رسول433859

يف236083 41بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشارا عثمان حمةشر

از احمد خضن330350 42بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشير

43بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريناس صالح احمد433854

44بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىاسودة خاليد محمد236115

45بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزريان مغديد حمد235872

46بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهرزين فرياد حمد70095

47بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبينا عطاء جافر69970

48بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشؤخان عثمان ففى رسول433861

ي خضن زيندين293959 49بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبير

ن ظاهر نجمالدين236150 50بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهيلير

51بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهةاللة همزة اسماعيل69733

52بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىروزان حويز محمود433852

53بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجرو محمد عبدهللا236079

يف69413 54بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنشميل عبدالرحمن حمةشر

ن457058 55بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىمهران مال حمدامير

56بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوخان خدر احمد69148

57بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشنه اسماعيل عبدهللا236113

58بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسازكار حمد عبداللة433830

59بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنيشتمان خدر محمد330429

60بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرازاوة خالد كاكل456746

61بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىثريا فايق كاكةبرا236155

62بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىديدن عبدالرحمن اسماعيل433776

63بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةناز مصطفن عمر433618

64بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشونم موس احمد236240

65بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكةنار عمر احمد457210

66بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاشنا اسوس حمه69774

ن330604 67بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكويستان محمود حسير

68بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىندوة سليمان حمد330575

نيكا علي محمد236184
69بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

ن330570 70بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىليمو محمود حسير

71بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزوان عبدهللا عل236128

ه433723 72بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزالة خدر مير

73بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسازكار عمر صالح68655

ن509356 74بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشارا فيصل حمدامير

ي235826 75بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهاوناز طيب ني 

76بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكزنك خضن طه236081

ن حسن حمة330548 77بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنازةنير

78بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزيله عمر احمد69468

79بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاسيا اسوس حمه70081

80بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةيام احمد عبدهللا292444

81بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكولستان قادر حسن235855

ي236142 82بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىلينا محمد حاج 

83بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساوين سعيد احمد433851

ن236267 84بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىاسيا خالد محمدامير



85بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساوين قادر ال236255

86بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسورمه ففى حسن236123

87بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهدية رسو حسن236151

88بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسازكار رسول عزيز69177

89بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفائزه سعيد عزيز69459

وت433844 90بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوالله رسول بير

 محمد علي330622
ن 91بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرةنكير

92بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىاوسكار حمد مينه236093

93بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشهدة سليمان مينة235821

94بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزكاو عل قادر236084

95بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريناس برايم حمد433813

96بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساكار قوربابن ابراهيم236285

97بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوة ففى حسن236132

ريزنه علي همزه69785
98بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

99بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةسوز فرحان اسماعيل236245

100بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدلنيا محمد محمود433834

101بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىالوين خدر وسو433765

102بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةيام محمد عبدهللا69673

103بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنيكار زرار ابوبكر545140

104بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوالن عمر محمد235795

105بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهيشوو حيدر عبدهللا433692

106بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدةشنا رمزي عبدالقادر433740

107بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشادية كاوابن ابراهيم330499

ن457118 108بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهيشو انور محمدامير

109بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرازان مينه شيخه236187

110بكالوريوس3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسوكار مغديد حمد235877

111دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوزين عبدهللا مصطفن457148

112دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهيشو حسن حمه433747

113دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبيالن قادر رسول330652

114دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساوين كاك احمد اومر330444

ان مصطفن حسن433584 ن 115دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبير

ي جوهر مجيد433837
116دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاشيى

و محمد علي236248 117دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهير

118دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريناز همزة محمد433760

119دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسةدا محمود محمد236107

120دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبنار جالل حسن120966

121دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىروزكار محمد مال236272

ن457254 122دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوة رسول حمدامير

123دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىروزكار محمد اسماعيل236224

124دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزيفان رسول محمود330515

125دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدريا عبدالكريم عزيز457130

126دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوخان لطيف مصطفن235788

127دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىمةندان احمد خالد330489

128دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىديلمان قادر رسول236201

129دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبنار خدر محمود69694

ان احمد شيخه509576 ن 130دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبير

131دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوشت كريم شيخ اومر457159

132دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنيشتمان محمد حوال236280

ن236230 133دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفينك حمد حسير

134دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسميا جالل خدر236143

135دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكزنك محمد مال433761

136دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشنه جالل خضن433858



137دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفريشته محمد اسماعيل433850

 احمد علي236094
ن 138دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئةفير

139دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسابات عبدهللا قادر293874

ان رسول محمود330507 ن 140دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبير

141دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشادى محمد عبدهللا433750

142دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفرميسك عادل عبدالقادر433743

سيبةر محمد علي433607
143دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

ي69707 ي ني  سازكار ني 
144دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

145دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوارى اسماعيل محمد68958

146دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزينب برايم قادر236236

147دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبيمان احمد موس69268

ن69219 148دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهازه هادي حسير

ن كريم433477 149دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوة حمدامير

ن ادم ني 121029 150دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنةرمير

ن457092 151دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاواز عل حمةشير

امينة علي حسن544904
152دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

153دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزالة داود سليمان236237

ن سليمان حمد236281 154دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبيفير

155دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريزنة صالح احمد433855

ن236197 156دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىاورنك خدر حمدامير

157دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزيكال قادر خدر293854

158دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوزين مصطفن حسن433664

159دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىايمان خدر محمود330661

160دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسازان عمر صالح68591

161دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشوشت كاك احمد اومر330439

162دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهةتاو مصطفن احمد236183

روكال محمد علي433767
163دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

164دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشةوكار بختيار عمر433856

165دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسارا عمر سعيد457246

166دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىقدمخير صابر بابير457164

167دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزيا عمر احمد69480

ي330634 باخان جوهر ني 
168دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

169دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريناس عبدهللا سعدون121072

وت ابوبكر433754 ن بير 170دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىراهير

171دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةخشان عمر محمد456789

بيخال محمد علي433768
172دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

ن433686 173دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبناز رسو حسير

174دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاشنا عبدهللا عمر433775

ن433848 175دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئةزين عمر محمدامير

وت235692 176دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكونا غريب بير

وت حمد236146 177دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهلمت بير

178دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشنيار محمد عبدالرحمن69956

ن حمد433738 179دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىخديجة حمدامير

180دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهاوناز محمد حسن433706

181دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريناس اسماعيل علي236219

182دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسةروين خدر محمود69747

183دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفانيا ابراهيم محمود69537

184دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبرهوش محمد احمد433745

185دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكازيوة خضن طه235780

186دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزالة احمد رسول509535

187دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىداستان نادر صمد330459

ن235894 188دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهةوار ابوبكر امير



ن مصطفن330608 ن حسير 189دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشةهير

190دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدلنيا عمر سعيد457203

191دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنسيبة صابر نجم الدين330531

ن509407 192دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرانية فيصل حمدامير

193دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفةزين مغديد ابراهيم457140

ن حمة433781 194دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساوين حسير

195دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزه مند شفيق احمد330540

196إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسافو خورشيد مينة235669

داليا علي رسول69069
197إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

198إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنيكا جميل اسماعيل235857

199إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبروانة احمد عثمان433816

200إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهاوزين قادر محمد433613

201إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشاناز صديق جوامير235691

202إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزالة نوزاد عمر433812

203إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىروخوش ني  خضن236215

204إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشاجوان حسن عمر236290

205إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكازيوه حمد مينه236271

206إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسونيا ابوبكر احمد433829

207إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىروباك جوهر مجيد433694

208إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكونا احمد رسول236103

209إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشاجوان محمد ديوانةهومر236212

رازاوه اسماعيل علي121002
210إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

211إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسنور عارف ابراهيم330451

212إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكيوان احمد خالد293951

213إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزةيتون مامة خضن236109

ن شاخوان خدر293830 214إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرةنكير

215إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئيناز كاروان حمة433762

ن69827 216إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشاجوان رسول حمدامير

ن بابكر حمة120971 217إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرامير

218إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئةوين عثمان حمةصالح236086

219إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوزين عبدهللا بابكر509397

220إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنارين كاوابن ابراهيم433828

221إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشهريفان خضن زين الدين235731

222إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجيابان محمد عثمان236190

ن433815 223إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىماب مال حمدامير

ن حمد433810 224إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجوان حمدامير

ن خدر235693 225إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنازيار حسير

226إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجيمةن محمد عبدهللا236252

227إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىزريان عادل عبدالقادر433742

228إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفريشتة خدر عبدهللا121076

229إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسانا عمر خدر433663

ن مصطفن235887 230إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئافيستا حسير

يف456869 231إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشانيا خالد شر

232إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشادية محمد ديوانةهومر235959

233إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىالفان محمد محمود68530

ن احمد خضن236218 234إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشةنكير

235إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىساوين محمد مصطفن236257

236إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهةوار ابوبكر خدر235849

237إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريناس حسن عمر236294

ن509550 238إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهاوير عمر محمدامير

239إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئةرخوان خدر عبدهللا120964

240إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكلينة ازاد رسول235866



ي عثمان261915 241إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكواللة حح 

كالي محمد علي236147
242إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

كز محمد رسول235944 243إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنير

ن433817 244إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسوزة مال حمدامير

245إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسيفان محمد احمد236204

246إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىروان سليمان مينا236188

247إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوالله كريم محمد236199

ن محمد برايم423826 مير 248إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشر

ن محمود عمر545138 249إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىالفير

250إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةروش حمد كاكةهمزة544909

251إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئةزين ابوبكر عزيز192590

252إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىهانا رسو برايم433818

253إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىبةهار محمد قادر236244

254إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوازين فرياد حمد69942

ان رسول فقيمحمد433574 ن 255إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكير

ن69280 256إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىدلنيا صالح محمدامير

257إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىسكاال احمد رسول544910

258إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىباخان قادر سليمان236120

259إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىئاالء عثمان محمد235697

260إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىفانيا عمر عبدهللا120975

261إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىالهام عبدهللا بابكر457056

262إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىره وشه ن محمود كاكااحمد330565

263إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريزنة ابراهيم خدر236222

264إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىجراخان لطيف مصطفن235891

265إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشنكة دارا عبدالرحمن509573

زوان هيمن علي121015
266إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

ن433842 267إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشاناز رسو حسير

268إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريكان محمد عثمان236192

269إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىرازان شيخه عوال433869

270إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكانياو نوزاد عمر433751

شايستة مسعود علي456770
271إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

272إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشةوكار احمد ابوبكر433827

النة هيوا علي456835
273إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيى

ن همزة236225 274إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىريكان ياسير

275إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىلنجة احمد قادر330484

276إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىايمان جبار بكر236206

277إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىنارين رسول مال235670

278دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىشكرية احمد اسماعيل509375

ي خالد قادر236239
279دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىاشيى

280دبلوم3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكوشت محمد حوال236283

281إعدادية3 - 1- رانيه 43287السليمانيةأنيىكؤسار محمد حوال235841

ن حمه407155 1ماجستير3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرابوبكر حسير

ن اسماعيل عبدهللا356965 2بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرحسير

3بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرابراهيم ويس ابراهيم355272

ن عبدهللا محمد356429 4دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرحسير

5دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرمحمد عبدهللا محمد407163

6دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرعبدالرحمن اسماعيل عبدهللا357008

1بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرخدر احمد علي356711

2بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرمحمد احمد عل رةش78367

3بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرريي  احمد عبدهللا407181

4بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرحسن احمد حسن407174

5بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرمحمد عمر حمة78341



6بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرعبدالرحيم احمد حسن407165

7بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكربريار قادر خدر407157

8بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرهاوبير عبدهللا بالل78355

9بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرهيمن محمد علي407152

ن حمه407148 10بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكررسول حسير

11دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكراحمد عبدهللا محمود355059

ن اسماعيل356214 ن حسير 12إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكربلير

13إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرشدار رسول بابكر407177

ن عبدهللا354991 14إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكركامةران حسير

15إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكروةهاب محمد ابراهيم356469

16إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرسوزيار محمد عبدهللا355847

17إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرزيكال ويس ابراهيم355645

18إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرمحمد عمر حمة355334

هللا احمد عل رةش355166 19إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرخير

20إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةذكرهادي عمر حمة355528

1إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىفاطمة محمد وسو513611

1بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىسوالف احمد محمود52713

2بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىبنار احمد ابراهيم407184

3بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىالوين محمد خدر513602

ن ويس ابراهيم356519 4بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىهةرمير

5بكالوريوس3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىسامرند محمد خدر407160

ا باهومر قادر78335 ن 6دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىبير

7دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىكنار محمود احمد356757

8دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىامينه محمود ابراهيم407168

9دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىزينو عمر محمود210058

بةروين احمد علي356550
10دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيى

11دبلوم3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىزالة محمد رسول52708

12إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىريزيار محمد عبدهللا407136

13إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىسنور احمد عل رةش354842

14إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىامينة ويس ابراهيم355921

15إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىبهرة احمد عل رةش407129

16إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىدونيا عبدهللا علي356066

ن عبدهللا354927 17إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىجرو حسير

18إعدادية3- قلعة دزه 43289السليمانيةأنيىئيالف احمد محمود355385

1بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكررزكار خالد مصطفن270101

2دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرتوانا علي احمد270125

3دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرديار ناصح محمد517991

4إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكركوران كريم خدر506944

ن احمد عبدهللا270130 1بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرريبير

2بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرفؤاد عثمان عبدهللا270136

3بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرهه ردي نامق سعيد270146

ن انور احمد269992 4بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرريبير

5بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرهاوبش عمر محمود517940

6بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرعبدالخالق مصطفن رسول270071

7بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرشاالو احمد سعيد517903

8بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرهاوكار عثمان عبدهللا518002

9دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكربيشه وا خرسو محمد518006

10دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرشيواز محمود قادر517984

11إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرصالح كورون احمد269813

12إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرسةركار حسن احمد269740

13إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرمحمد صالح علي270150

14إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرمصطفن جعفر مصطفن517883



15إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكرشكار ابوبكر محمد518016

16إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكراكام خليل محمد270138

17إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةذكراحمد عمر احمد517879

1بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىئه زين عثمان عبدهللا270067

2بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىتريفة محمد محمود270120

3بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىسنور عمر محمود269730

4بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىشه نكه فاتح صالح517997

5دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىشاناز فاتح صالح517871

1بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىجربه عمر احمد518012

ي خالد مصطفن270082
2بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىشيين

3بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىكولستان محمد مصطفن270172

4بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىشاناز جعفر مصطفن270088

ه طه حويز518009 5بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىامير

6بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىاشنا ازور مصطفن269754

7بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىهاوناز جعفر مصطفن269869

8بكالوريوس3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىئاشنا خالد مصطفن270109

9دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىبه هار محمد مصطفن270164

10دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىافان صابر احمد269798

11دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىنيان ناصح محمد518014

12دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىشه نيا ازور مصطفن552269

13دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىجنور حسن احمد270096

14دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىبيام طة حويز517917

15دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىدرون دلشاد محمد270155

رازان عبدالوهاب علي269896
16دبلوم3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيى

17إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىشه هال يوسف محمد269827

18إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىنياز جعفر مصطفن269887

19إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىمسيى ابوبكر محمد269760

20إعدادية3 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانيةأنيىزيتون ابوبكر عبدهللا517877

1ماجستير4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران حمةرشيد معروف354556

2ماجستير4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاروان كاكةبرا مجيد378185

ن حمةصالح فرج357304 3ماجستير4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرياسير

زا احمد378308 4ماجستير4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربرزان مير

زا378846 ش احمد مير 5ماجستير4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهير

6بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمهدي احمد قادر379173

7بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراحمد ياراحمد حسن49943

وان كمال توفيق408121 8بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسير

9بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوران صابر عبدالكريم165177

10بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد صالح محمود379055

11بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرصباح فائق ساالر48962

12بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرلطيف قادر والي408034

13بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسامان جمال محمد49419

14بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربايز احمد عبدالرحمن354643

15بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجليل حميد عبدالكريم50021

16بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشدار علي عبدالرحمن381367

17بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنجم محمود رشيد407788

18بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرصالح وال فتاح354547

19بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرصالح علي رشيد377481

20بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرارسالن عمر مارف49392

21بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشوان احمد محمد355375

22بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئوميد محمد احمد49344

23بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزردشت فرحان عزيز49704

24بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرساالر قادر مرادخان48944



25بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنجيب عبدهللا صالح49105

26بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاوة رشيد كاكي356086

ن حسن49260 27بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكردلير حسير

28بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراري جالل حمة377923

29بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربه رزان احمد فرج378641

30بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن رؤوف محمود356271

31بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد علي رشيد49672

ن408179 32بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرصالح احمد حسي 

33بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران عبدهللا ويسمراد379790

ش حسن كاكةخان379107 34بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهير

35بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد عبدالكريم محمد378128

ن رحمان408114 36بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسماعيل حسير

37بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسنكر كريم فتاح36350

38بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرطاهر صالح سعيد408117

39بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربرهان عبدهللا محمود379267

40بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكردانا علي فرج495036

41بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرلقمان عمر فرج377797

42بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنزار حمةعلي حمةصالح48906

43بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسو ازاد رؤوف49221

44بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوبش فريق حمة164817

45بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربشتيوان صابر فرج408040

46بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار ساالر احمد408078

47بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد شاسوار سعيد50041

وان علي حمة408090 48بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسير

ا49661 49بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران صابر حةوتي 

50بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرارسالن احمد نامق49133

51بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسلمان عثمان عارف356747

ي356407
ن
52بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران حمةصالح صوق

53بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرطيب محمد حمةرشيد377812

54بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسامان عمر علي379221

55بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرراسيى عمر حمةفرج495138

ن49933 56بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركامل جالل امير

57بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهونر حمةجان كريم50058

58بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراراس عزيز سعيد4746

59بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراراس جالل احمد408159

60بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرابوبكر محمدصالح محمد49007

61بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانا رحيم محمود49760

62بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسو صابر عبدالكريم552523

ن355264 63بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوران حمةعلي حمةامير

ش صابر سعيد49066 64بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهير

65بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبةر اكرم فايق354569

66بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفرحان صابر سعيد378680

67بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربختيار علي والي408128

ن روستم377501 68بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهادي حسير

69بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفريدون محمود رشيد50252

70بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنزاد عبدهللا توفيق49966

71بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشاخةوان صابر فرج408158

72بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريباز علي محمود495161

73بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيوا حمة نادر165145

74بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد طالب قادر49846

ن495109 75بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزه رده شت فاتح محمدامير

76بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجالل محمود رشيد407776



77بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربرزان محمد جالل356012

78بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمختار صالح توفيق165169

79بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسو محمد طالب164901

ي محمود49650
ى
80بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد باق

81بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراميد خالد صالح407888

82بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاروان خليل محمد355363

83بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربختيار محمد صالح408043

زا377597 ش عبدل مير 84بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهير

ن جبار جالل50267 85بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرياسير

86بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار احمد سعيد165146

87بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاظم جمال محمد495095

88بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمريوان رفيق علي49749

89بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيساران طاهر محمود377953

90بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشتيب محمد احمد408140

ن495063 91بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد حمةجزا امير

92بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررفيق رحيم عزيز552507

ي فاروق محمد165190
93بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركيفن

94بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن والي حمةسعيد50343

95بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئامانج صابر عبدالكريم378293

96بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرابراهيم حمة طالب عبدالكريم407844

97بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عمر علي408156

98بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرحسن علي محمد50091

99بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكردانا عثمان محمد378597

100بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمريوان ابراهيم احمد379228

101بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهونةر عمر رشيد165103

102بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشةمال رسول صالح495248

103بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررزكار عبدهللا احمد165082

104بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسو اكرم فائق356666

105بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشكاو صالح عبدهللا378104

106بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريكان اكرم طالب407873

107بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشاهو صادق توفيق165179

108بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عثمان جالل408103

ن اكرم طالب378180 109بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبير

110بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربرهم اكرم محمد49002

111بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرباوه ر علي قادر378923

112دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزاهد هادي محمود49086

113دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد علي379241

114دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجمال حمة محمود49117

ن552516 115دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجالل محمود سمير

116دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنريمان علي محمد165164

117دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسالم حمة عارف495086

118دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرابوبكر سليم حبيب49806

119دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركمال هادي محمود50157

120دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهزار احمد محمود165129

121دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركامران محمد مارف356713

122دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعمر ابوبكر محمدرشيد495173

123دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشادان محمد محمود378942

ن حمة354513 124دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشورش حسير

125دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنشتمان عبدهللا فرج50032

126دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررضا عمر عبدهللا377934

127دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسبحان حمةرشيد عبدهللا378696

128دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربشتيوان محمد فتاح385554



129دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد علي محمد119114

ن حسن50336 130دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئوميد حسير

131دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعطا جبار جالل49368

132دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشوانة احمد محمود48975

133دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفؤاد احمد مجيد50274

134دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد علي ابراهيم165122

135دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربهاءالدين نضالدين محمد165172

136دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعطا كريم عثمان377944

 عبدهللا356773
ى
137دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبوار محمد شوق

138دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرطه عبدول شيخ شمسة356024

139دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرستار احمد رستم49925

ن49274 ن محمدامير 140دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاوة حسير

141دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنبيل كمال عباس50286

142دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزاهر عبداللة محمود49363

143دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرطه حمةجان محمود377894

144دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبوار صالح توفيق408101

ن49009 145دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران حمةعلي حمةامير

146دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسةروةر محمود محمد49912

147دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانيار عبدالواحد عبدهللا50084

148دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهادي جالل احمد49079

149دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركةيوان ابراهيم سعيد50146

150دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرارام جزا احمد356656

ن50188 ن امير 151دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئارام حسير

152دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن صديق علي50319

153دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاروان قادر محمد48957

154دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد احمد قادر49466

155دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار رشا حمة49712

156دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراالن احمد ابوبكر381383

157إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجبار قادر نادر379197

ن48967 158إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفاروق رشيد سمير

159إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد فارس رشيد49142

ن فرج408124 160إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعلي حمةامير

161إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرابراهيم مجيد حمه عزيز408097

162إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرلقمان عمر مارف49442

163إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرطه حمه فرج علي48895

164إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربختيار عمر صالح49234

165إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرصالح عبدهللا قادر381400

166إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرادريس قادر صالح354623

167إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعزالدين عبدالحكيم محمد50036

168إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد حسن احمد408093

169إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيشوا عثمان حمةرشيد50010

1دكتوراه4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشازاد احمد سعيد164732

2ماجستير4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرناسك حمةسعيد احمد165062

3بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيوا توفيق كريم381762

ن49173 ن محمدامير وان حسير 4بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسير

ي382154
ى
5بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسو محمد شوق

6بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرايوب اميد عل407951

7بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوران عبدالرحمن رشيد378688

8بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيالل وهاب نامق378331

9بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد محمود فرج4212

ن356572 10بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشكو سليمان حسير

11بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشدار عبدهللا علي408003



12بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران عبدالكريم نادر49868

13بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشارةزا جالل احمد378663

14بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسةروك ساالر جبار407980

15بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئامانج طاليم محمود50292

ي ابراهيم صابر175309
16بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشيين

17بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرساالر جمال احمد378966

18بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عثمان قادر379247

19بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد علي عبدولمحمد119118

20بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجهاد عمر عبدهللا408134

21بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربشير صادق توفيق408065

22بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرديارى مهدى عارف378144

23بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد صابر عبدالكريم165184

24بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسه يوان حمه كريم408127

ن فتاح379567 25بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرخالت حسير

26بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسامان محمد طالب379263

27بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل مجيد حمةالو381393

28بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسةروةر ساالر حمه فرج407884

29بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد والي مارف164914

ن378851 30بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشه هياد سليمان حسير

31بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد طاهر محمود377984

32بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبوار سعيد محمد495153

33بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل عبدهللا محمد354650

34بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفرعان محمد احمد379758

35بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرباوان احمد عبدالقادر165110

36بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسامي محمد حمةسعيد408062

37بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزياد حمةصالح وسيم165085

38بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسةردار شوكت مصطفن50328

ن مولود408084 39بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيستون حمةحسير

ن محمد356601 40بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشورش ياسير

41بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكردانهر عبدهللا صالح354526

42بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربشدار مدري مجيد49247

43بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوري نوري سعيد50263

44بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزياد محمد نامق356640

45بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركشتيار عثمان محمد378424

ن382194 46بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربمو عمر حمةامير

47بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عمر صوفيسعيد50247

48بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرحيدر نجيب عبدهللا408014

49بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد لطيف علي48882

50بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيوا محمد صالح408096

51بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعمر محمد رحيم377655

52بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفرحان صالح عبدالمجيد380000

 صالح علي380081
53بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجيين

54بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاالن مجيد علي408138

55بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيشوا علي عبدالمحمد49818

ن محمد378375 56بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوسار حسير

57بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكروهرزير كريم قادر377453

ن محمد378468 58بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهه ريم حسير

59بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرموس قادر احمد552517

وت لقمان عارف119067 60بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربير

61بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد جالل حمة495229

62بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد عارف محمد355254

63بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عثمان عارف495158



64بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن وال نامق407825

65بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركزان رشيد قادر355578

66بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربةياد محمد نامق407827

67بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عارف حمةصالح119105

68بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشمال احمد ابوبكر354666

69بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاري رشيد صالح50000

70بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرتوانا صالح محمد4261

ن381814 71بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشتيب رؤوف امير

72بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرادريس احمد خوارحم408142

73بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئارام جبار قادر379295

ن379670 74بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعلي عبدهللا حسير

75بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانيار محمود رشيد354660

76بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشدشت عبدهللا علي381983

77بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد فريق توفيق495028

78بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد صالح توفيق408098

و اسماعيل احمد378081 79بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربير

80بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشاهو صالح رستم165166

81بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعيىس قادر احمد495137

82بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعمر فتاح حميد407832

83بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد خالد نامق408155

84بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراالن ريبوار محمود378121

85بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنوزاد احمد براخاس355313

ن165126 86بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربةشدار صالح حمةامير

87بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعدنان كمال علي495149

88بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد نوزاد عبدالكريم407829

89بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركيوان قادر حمةخوش49972

90بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار عمر عبدهللا165134

ن354630 91بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكريحير توفيق محمدامير

92بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجهاد عبدالكريم فارس49353

93بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل احمد علي380030

94بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرخيي  حمةصالح حمةسعيد407842

95بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسةربةست محمود رشيد355894

ن عبدهللا4532 96دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاكار حسير

97دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراواره صديق علي377588

98دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل عمر علي407836

99دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيالل احمد محمود379235

ن محمد378718 100دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد حسير

101دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزكريا عبدهللا محمود50151

102دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكريوسف علي محمود407791

103دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراالن احمد حمةفرج408132

104دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاردو لقمان عمر49693

105دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل صديق عبدهللا407841

106دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفاروق حسن كريم378162

107دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوزيار دلشاد طالب377785

108دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد طه عبدهللا165173

109دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجمال حسن كريم356518

110دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسه ربه ست رحمان برضا165078

111دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرديرين قادر عبدالكريم355391

ن378949 112دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربة ختيار لطيف حمة امير

يف احمد355220 113دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعلي شر

114دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزمناكو محمد محمود552519

115دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمريوان احمد حبيب407839



116دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسةيوان خاليد سعيد495150

117دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوزين محمد نوري378052

118دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد احمد حمةفرج407948

119دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران علي محمد407935

120دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن احمد محمدجان407819

121دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجعفر جمال رشيد381525

ن4742 122دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهةستيار سالم حسير

123دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراكام صالح حمةرحيم49026

124دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمهدي جليل عبدهللا377541

125دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركارزان رحمن مجيد378590

126دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن احمد محمد378999

127دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركيوان احمد عبدهللا379191

128دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهه ريم فؤاد محمود354683

ن408172 129دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوري عبدالرحمن حمةامير

130دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهريم هيوا علي408051

131دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئارام خالد مارف49265

132دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجرو رحيم محمود407930

133دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكريادوه ر عبيد محمد407146

134دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشخيل كامل حمه50066

135دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفرياد ابوبكر محمد407932

136دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوبش مهدي رسول408112

ان ابوبكر رشيد378408 137دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمير

138دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسه نكه ر ساالر محمد408126

139دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن عمر عبدهللا408064

140دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشورش رشيد احمد50098

141دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوره و كريم مراد407895

142دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشخيل عمر حمةعلي495145

143دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراراز محمدغريب فرج408036

144دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربرهم قادر حمة407963

145دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشوان احمد عبدالرحمن377417

146دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار صديق رحيم495066

147دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاري فارس حمةسعيد119078

148دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهلكورد منصور محمود495051

يف احمد356725 149دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمريوان شر

ن محمد354492 150دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهونةر حسير

151دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررزكار شوكت مصطفن49278

152دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن فرحان جافر50227

153دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاوة عبدهللا عل378114

ن378915 154دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنجم الدين صالح حمه امير

155دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريباز علي احمد48998

ن حسن فتاح165141 156دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسفير

157دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازاد خدر مجيد50140

158دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد رحمن كريم380087

159دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمروان كنعان عارف50224

160إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربينة ر عطا صابر379912

161إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرادريس مصطفن ابراهيم495221

162إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرراستكو جالل محمد378873

163إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عثمان محمد381385

164إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزوان فريق حسن119222

ن عبدالكريم379713 165إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشباز امير

ن379988 166إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربةريز علي حسير

167إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبوار محمد صالح407865



168إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرتوانا عمر احمد407194

169إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانيار عبدهللا محمود119207

170إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد كارزان محمد552471

ن354604 171إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيفار علي محمد امير

172إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل طاهر محمود377991

173إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهيمن جبار محمود49215

174إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد رفيق علي355301

زا احمد378320 175إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزريان مير

176إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانيار علي عبدهللا49283

177إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررةهةند كةمال حمةصالح119016

178إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرامانج هادي صالح407196

179إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعمر عثمان عبدهللا119219

180إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهةريم محمد جالل356632

181إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرديار فائق حمة377389

182إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفرمان محمد كريم49644

183إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفؤاد فرهاد عبدالقادر381539

184إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيشةوا طاهر محمدغريب408129

185إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربالل طه عبدهللا165163

186إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجالل كمال محمد407059

187إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوزيار خالد رحمان379920

188إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرامير عبدالرحمن حسن381359

ن408122 189إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشنيار علي حمةامير

190إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد كاوة عمر407755

ن48888 191إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهةستيار صالح حمةامير

ن محمدطالب50161 192إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوران حمةامير

193إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاالن محمد قادر407180

194إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاروان صالح حمةعلي408059

195إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزينو علي فرج379883

196إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرره وه ند محمد صالح379771

197إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجهاد بكر علي379592

198إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عمر علي49680

199إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهةستيار شدار محمد118999

200إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريباز محمد فارس48993

201إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوسار محمد حسن379971

202إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركيالن عطا عبدالقادر381532

203إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهةردي ابوبكر احمد407867

204إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد نامق محمدجان377690

205إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررةوا صالح مارف357350

206إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرادريس محمد حمةعلي377999

207إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراري محمد محمود118964

208إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشاد اكرم محمد407472

209إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسماعيل رفيق حمةرشيد495264

210إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكروشيار محمد حمةرشيد118980

211إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشخيل رفيق حمةرشيد407989

212إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربوار ارسالن عمر378526

213إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركوسار علي عبدهللا380127

214إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزيار عطا صابر356614

215إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكروةرزير فريدون حمةصالح552455

 عمر علي407837
216إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجيين

ون رزكار احمد381355 217إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربير

218إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربيشةوا جمال عثمان407150

219إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار هيوا طه118991



220إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكراسماعيل جبار عبدالرحمن49829

221إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركشيان ريبوار علي379766

222إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشادى محمد كريم423092

223إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشكار دارا مجيد119213

224إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا49022

225إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعلي محمود رشيد382235

226إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرازر محمد حمةصالح165186

227إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد قادر براخاص378500

228إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررياض كامران كريم495042

229إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزيلوان شدار محمد552457

ن50306 230إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد عثمان حسير

231إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرفرهاد محمد صالح165189

232إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجهاد خدر مجيد379993

233إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاالن ابراهيم سعيد119203

وان محمد552468 234إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئاسو سير

235إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد حكمت نامق377909

236إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشارا ارسالن محمد379907

237إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد فتاح نجيب356625

238إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهاوكار هادى فرج118941

ن فارس495247 239إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهارون حسير

240إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعباد بكر علي379623

241إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرباور اكرم محمد119054

ن محمد عبدالقادر50070 242إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرريبير

ن احمد381553 243إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرباال حمةامير

244إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشنيار كمال جالل379116

245إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزيار ستار مصطفن118929

246إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزريان عثمان حمةصالح118914

ن نريمان صابر495274 247إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكركاربير

248إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد رؤوف مصطفن379703

249إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنهرو محمد حمةصالح164795

250إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرنفار سوران محمد356545

251إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانا محمد محمدصالح354539

252إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربوار منصور رشيد378229

253إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرجوامير محمد رشيد379527

254إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكردياكو محمد محمود407091

ي عمر حمة164874
255إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرراسيى

256إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزانا توفيق محمد381547

257إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرسوزيار فاروق فائق379917

258إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرزبير علي حمة164859

259إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشجل ساالر جبار357158

260إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرمحمد نامق محمد378703

261إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرئةزدةر محمد احمد205654

262إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرصوهيب اوميد حسن381430

263إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربةرهةم وريا حمةيلي356255

264إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرشكار عمر سعيد379735

265إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرهوشيار محمد محمدرشيد119044

266إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرامير لقمان احمد49838

267إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكربشير روستم عثمان378065

268إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكررزكار علي صالح380038

269دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرعطا صابر عبدالكريم355225

ن رحمن495250 270إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةذكرحسن حسير

1بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروبار مهدي احمد165068



يف49405 2بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسمية محمود شر

3بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوردستان هيوا فريق355431

4بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهاوزين شوكت مصطفن49320

جوان علي فرج119149
5بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ي رؤوف مصطفن407965
6بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدشين

7بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسازكار ساالر محمد408088

8بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزيان عبدهللا وةيس مراد164939

9بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوالف احمد عبدهللا165144

10بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيام نامق صابر165096

11بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبه يان قادر نادر49254

شيالن علي احمد379392
12بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

13بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىده ريا اكرم محمد406981

14بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيما عمر حمةفريق49923

15بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنازناز اكرم محمد407790

16بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاناز صالح عبدهللا378274

17بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجيمن رشيد حامد165194

18بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوردستان بهجت محمد354637

19بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسارا عبدالكريم احمد378901

20بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاويستة اكرم حمةكريم165167

21بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيشنك عمر حمةسعيد408163

ي توفيق احمد535577
22بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيين

23بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسحر احمد ابوبكر407855

24بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديكان عمر محمود355281

ن لطيف حمةفرج407879 25بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشةرمير

26بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشدشت علي فتاح165198

ي ابراهيم احمد379265
27بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدشين

28بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخيالن رؤوف حمةعل165160

ة علي عبدهللا381778 سمير
29دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ان محمدصالح محمد354522 30دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجير

31دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىناسكه فتح هللا عول محمد378094

32دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىالوند رشيد حامد165196

33دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخيالن محمد رحمن407762

34دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجرو عمر مارف354509

35دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجنار عمر رشيد165132

36دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنهايت محمد رشيد احمد49732

و محمد عزيز495188 37دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهير

38دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوة قادر محمد49430

39دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنيشتيمان نجمالدين عبدالكريم378621

40دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشونم كريم فتاح379930

41دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىالماس عزيز صالح50203

42دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوخان محمد محمود165089

ة كمال توفيق354499 43دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسمير

44دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدابان ابراهيم قادر356760

ن عزالدين عبدالمجيد49903 45دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنةخشير

46دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروشنا فتاح محمود49997

47دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجنور عمر محمدكريم177408

ميديا علي رشيد377673
48دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

49دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفينك محمد محمدكريم49636

50دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةسوز نجيب رشيد377807

51دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجنور قادر محمود50077

52دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنشميلة صالحالدين محيالدين379585

53دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوشت محمود محمد49016



54دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبه يمان عبدهللا وه يس مراد165151

55دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكويستان حمةفاروق درويش محمود495052

56دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروبار حسن قادر49093

57دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوخان فري    ح عمر378009

58دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشهال رشيد عزيز49627

59دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىرزبر هيوا اكي 49739

60دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدنيا محمد قادر495167

61دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنهال محمد محمود50236

62دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشنيار شوكت محمود495103

بديعة علي كريم356450
63دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

64دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسمية فريق توفيق356690

65إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزانكو عبدالكريم عثمان164931

ين احمد محمد356393 66إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشير

ي احمد378714
67إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفريدة ففى

68إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئةزين فائق توفيق495120

1دكتوراه4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكةوش صالح توفيق164812

وي هيمن ابوبكر164778 2دكتوراه4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشين

3دبلوم عالي4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجيا عارف محمد495100

4بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيماء اكرم غريب407924

ن356584 5بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفيان سليمان حسير

6بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنياز احمد محمد407987

ن407869 7بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنيكار عمر حسير

ن فتاح50217 8بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشهال حسير

ن عمر رشيد49207 9بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوبير

10بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبرزين كريم مارف49240

يفان عمر حمةعلي165072 بير
11بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ن356240 12بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةيان عبدهللا امير

13بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدريا عارف محمد495097

14بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسورةت بكر احمد165065

15بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوفان اسماعيل حمةصالح495068

ساكار فريدون علي48853
16بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

17بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيالن جمعة عبدالكريم382147

18بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبرزين فائق حمة378392

19بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفيان حمةصالح حمةسعيد407750

20بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفرميسك قادر حسن378198

21بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدةرون اكرم محمد407940

22بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشنو عمو حاجياحمد407823

23بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىيرسى قادر احمد408113

24بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهدى كريم محمود408056

25بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسازكار ابوبكر محمد356162

26بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيناي عثمان رحيم48870

27بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجيمه ن رحيم محمود378438

28بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةخشندة عبدل صالح49455

29بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئاسيا رزكار محمد407758

30بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوجر طاهر محمود377971

31بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنوسيبة اسماعيل افندى356139

32بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهناء شوكت حمة408136

33بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيالن جمال معروف49201

34بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىده ريا ستار مصطفن49877

35بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسعديه خالد سعيد379260

 علي حمةمراد408001
ن 36بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشهير

37بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشةيدا لطيف حسن407843



38بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىليمو احمد عبدهللا356369

ن50299 39بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاناز احمد امير

40بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئةزين ابراهيم عبدالكريم495175

41بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاسيا صابر محمد382220

42بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتريفه طالب محمود495027

43بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوالن قادر محمد379936

44بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهدى شوكت حمة377570

كونا علي حسن355604
45بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

46بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشادية نجم محمد378476

47بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسارا عمر حسن378213

48بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسناء احمد حمة495177

از جالل احمد495211 49بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشير

50بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنيان جمال معروف407232

جنور حمةعلي رفيق119138
51بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

52بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروزان حكمت نامق49238

53بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوش جمال رشيد378516

54بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكونا عثمان محمد408083

55بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوالن هيوا عبداللة164841

56بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبروش حسن محمدكريم379697

ي علي حسن407744
57بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيين

58بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشفاء شوكت حمة495168

59بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدنيا عثمان عبدهللا377528

60بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشادان غفور حمةرشيد165183

61بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجوانة عثمان عبدالرحمن378242

62بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيوان عثمان حمةصالح495023

63بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىالوين قادر احمد407991

64بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروزي فريدون حمةصالح119087

و عل محمد25804 65بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهير

كوالن علي عبدهللا356179
66بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

67بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبهرة احمد قادر354582

68بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدرون غفور فتاح379346

69بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىريزين عمر عبدهللا407769

سازكار علي حارث354672
70بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ن حسن محمود49977 71بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشهير

72بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنزا مجيد كريم382046

73بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخةرمان نريمان محمد356283

74بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيفانة قادر احمد408115

75بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوخان رحيم توفيق408048

76بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاويزة منصور رشيد408054

ن356302 77بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبرزين رؤوف حمةامير

78بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزينو ابوبكر محمد379814

ي رؤوف مصطفن408150
79بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيين

80بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتةرزه رفيق حمه495281

خرمان والي حمةسعيد408148
81بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

يف قادر49982 82بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديمن حمةشر

از عارف محمد382324 83بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشير

84بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىوفاء احمد حمةطالب50210

85بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخندة عمر محمد165148

86بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئاره زو شفيق عزيز495045

87بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاسيا سالم عبدهللا50117

88بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئةزين جمال حسن407894

89بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنوروز محمد حسن381743



90بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدريا عبدول محمود407978

اسيا عمر علي408028
91بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ن165154 92بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشور حسن حسير

ي احمد407830
ى
93بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاجوان باق

94بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهيفاء محمد خورشيد379180

يف119174 95بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكشاو حمةجان شر

96بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبهار عبدهللا حميد407834

97بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوخان غفور حمةرشيد356465

98بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسناء نضهللا حبيب119134

99بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوما ساالر محمد407862

100بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروزكار عمر حمة165098

101بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنةمام رشة فرج48876

ي عثمان محمود407863
102بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهيفن

كوردستان علي محمدصالح355210
103بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

104بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخالت احمد براخاس381769

105بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبرزين فتاح سعيد407886

106بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيدا حمةغريب احمد407817

107بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوه لقمان حسن354612

108بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشلير هيوا مجيد408160

109بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزوان جبار احمد378733

110بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان حمةكريم معروف356556

111بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهريم حمة صالح165181

ن فيضاهلل355825 112بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيما امير

دةرون صديق علي379433
113بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ن مولود48988 114بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىريناس حمةحسير

115بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزينب عارف توفيق382028

116بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىداليا قاسم مجيد356218

117بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزينو جالل حسن495164

118بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسناء ابراهيم احمد407968

119بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوة مجيد سليم407835

120بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىمزده صادق محمد178266

121بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان حمةصالح حمةسعيد407892

جنور عمر علي408024
122بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

123بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسناء جمال محمد407251

124بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزيان حمةخان عبدالقادر407875

ن صابر165076 125بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشادمان حسير

126بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشادية اكرم عبدهللا381442

127بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىلونا اميد احمد119060

128بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهاوزين جزا عبدهللا378074

و مصطفن عنايت49314 129بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهير

130بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسارا رزكار رشيد408152

131بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىساكار لطيف محمود165191

132بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتابان روستم عبدالرحمن355589

ي احمد407833
ى
133بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجنور باق

134بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىرقية جالل معروف119144

اال عمر علي357228
135بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

136بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهيشو محمد محمود381771

137بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتريفة عمر خالد379653

138بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىايمان رؤوف مصطفن354592

ي علي حسن165133
139بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدشين

140بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشادان جمعة عبدالكريم408143

ن356070 سوسن علي حسير
141بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى



142بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخةندة ستار احمد408037

143بكالوريوس4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتريفة عمر صالح382307

ئاسيا عمر علي50134
144دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

145دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئاالن فائق حمةرشيد379144

ن495060 ان حمةجزا امير ن 146دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكير

 عمر علي357208
ن 147دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكشير

از محمد كريم378723 148دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشير

ن377514 149دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبناز احمد امير

150دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاجوان عثمان صالح407412

ة خالد علي378616 زنير
151دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ن379098 ن عثمان حمةامير 152دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشةنكير

ن برهان عزة408147 153دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىافير

154دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديدار رؤوف مصطفن407781

روزان علي محمدصالح354727
155دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

يفان محمود سعيد382340 156دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبير

157دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوزان قادر محمود408146

158دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهاوارة طاهر احمد378607

ن احمد49113 ن حسير 159دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىرنكير

160دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشةوبو ابوبكر احمد407942

ن408018 161دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبنار ابوبكر حسير

162دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديرين عمر صديق552470

163دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىداستان لطيف علي379609

ى حمةعلي رشيد382163 164دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكي 

165دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوزين جالل حمة377611

166دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروزكار مهدي احمد380112

167دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشه وبو ساالر احمد407821

ساكار مهدي علي50281
168دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

169دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاوين محمد شدار49855

170دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيام احمد مارف408116

ن407840 171دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشادان طه حسير

شوخان علي حمةمراد408005
172دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

شوخان والي سعيد355353
173دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

174دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوزين هيوا فريق407739

ن378986 175دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوخان صالح حسير

يف379153 176دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىيرسى حمةجان شر

177دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهاجره محمد رحيم355540

178دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفينك محمود رحيم381843

179دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاناز رشيد محمود119096

180دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتابلو رفيق حمة378450

181دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىباخان احمد عبدالقادر164891

يف علي377404 ن شر 182دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكشبير

183دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيان ابوبكر احمد408108

184دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبة ريز حمة طالب عبدالكريم407822

ن حمةرشيد330002 185دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىريناس حسير

186دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهنا بكر عبدهللا378138

يفان اسماعيل حمةصالح495033 187دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبير

اسيا علي محمد407828
188دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

189دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان سالم احمد408120

190دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهاجرة جالل حمة495143

191دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىمهاباد صالح احمد119035

192دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكازيوة حسن فتاح381847

193دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفينك محمود احمد164947



194دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىباخان محمد عبدالرحمن48981

195دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدرون ابراهيم صابر378647

196دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىايمان سالم احمد408021

197دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيماء شاسوار طالب355405

198دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيمان شاسوار طالب165175

199دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشارا احمد محمد356192

ي355199
ن عمر ففى 200دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنازنير

201دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىثريا عارف قادر37552

202دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكشاو حمة سعيد165157

ن مصطفن ابراهيم378630 203دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىرنكير

204دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوجةر احمد صالح407938

205دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهدى جمال محمود407919

ن لقمان قادر378350 206دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىافير

207دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىافان صديق نامق408104

208دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجوانة رزكار عل357110

209دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيفر عثمان عبدهللا408047

210دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبريز محمد نجيب49192

211دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدلنيا ابراهيم محمد552503

212دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكزين رفيق عبدالقادر379255

213دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبنان بارام عزيز495116

214دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىمنتىه علي محمد378671

215دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىباداشت محمد احمد165120

216دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسمية عبدول محمد165112

217دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكلثوم جالل رشيد49077

218دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسنور حسن طالب50173

ي انور حسن408041
219دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهيفن

220دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوزين هادي نجيب175632

221دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيفان لطيف حسن407859

نمام عطا علي407774
222دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

223دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىريزان احمد عبدهللا356425

ن حمةخان عبدالقادر407877 مير 224دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشر

225دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىده رون معروف محمد379518

226دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاناو اميد صالح407766

يف علي165138 227دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدرون شر

ي محمود165093
ى
228دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىئامينة باق

229إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدريا محمد محمد407171

230إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشلير محمد كريم164906

231إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىلنيا رضا رشيد379891

232إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىساكار انور قادر48951

233إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكواللة مصطفن محمد356348

234إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىالفة سالم محمد379846

235إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهوزان شاسوار طالب352628

236إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىتافكة عارف محمد379442

237إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسناء فريق توفيق495238

238إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبنان هيوا عبدهللا377581

239إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسناء محمد رحيم49302

240إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخرمان بكر خالد552458

241إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسمية كمال محمد355553

242إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشةهال عثمان حمةكريم377466

243إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشةيما ستار احمد407959

244إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاسيا عطا حمةفرج407452

245إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبه نان كنعان عارف50198



246إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكزان اقبال صابر379868

247إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىرةيان محمد احمد407215

248إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهه نار عمر حمه صالح356048

249إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسنور خالد صالح407887

ن379874 250إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدلنيا صالح حسير

251إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشنيار ساالر كاكاوال407142

252إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديمانة عثمان احمد407301

253إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان مجيد كريم378363

 علي حسن164832
ن 254إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكةشبير

255إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاجوان حمةصالح فارس407185

256إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيالن عبدهللا حسن49183

257إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةفرين رفيق احمد379699

258إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوزيار فائق حمة377375

259إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىمهاباد عبدهللا فريق495056

260إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىايندة احمد عبدالكريم379125

261إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىارزو جبار محمود119184

262إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةهار عزالدين عبدالحكيم378654

زا379414 263إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنسيبة عبدول مير

264إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهنا عرفان عثمان378711

ي احمد رحيم164856
265إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيين

266إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخه ندة بارام عارف381513

267إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدةرون توفيق رشيد407368

 عمر علي407189
ن 268إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجوفير

269إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاسودة غريب رشيد379663

ن119019 270إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىمهناز فاتح محمدامير

كيخان محمد والي552514
271إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

272إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان بارام احمد352357

273إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىيوشى علي محمد380005

ن355237 ن حمةامير 274إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكونا حسير

275إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنيكار عمر عبدالرحمن495258

276إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشايستة صالح عبدهللا379950

ن حمةخان عبدالقادر407878 277إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنكير

لوفر محمود علي381438
278إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

279إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكوزين حمةصالح سعيد407424

ي محمد والي552510
280إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدشين

يفان قادر احمد379447 281إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبير

282إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان سليم محمد379962

283إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيفه ر احمد نامق407381

284إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاسودة عارف توفيق379928

285إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىالفة كاوه محمد164885

286إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيما رضا رشيد379899

287إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوما ادريس احمد378384

288إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشانيا ئازاد محمد118934

289إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاران عثمان حسن356532

ن كريم محمود50347 290إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنكير

291إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديدةن شوت نجيب165137

292إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنما ارسالن عمر380091

293إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخندة احمد حمةيل380096

294إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيما فارس كريم379976

295إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةسوز احمد حمةغريب407882

296إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوزيار انور قادر48933

روزا رزكار علي119037
297إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى



298إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروزين صالح عبدهللا378509

299إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجيا محمد صالح381469

300إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشفان نريمان عمر49727

ن164658  حمةامير
301إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهةنار مصطفن

ا408105 302إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبيام صابر حةوتي 

303إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسازكار اسماعيل ابراهيم407005

304إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوزيار ساالر جبار119197

يادي عمر علي165117
305إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

306إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوما عثمان محمود379901

307إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهوزان حميد فارس119161

308إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىنوا مارف رحمان378087

309إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهنا اسماعيل حمةصالح495032

ن48964 310إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسازان عثمان حسير

ن فتاح118976 311إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشلير حسير

312إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسةودا توفيق قادر50128

از بهاءالدين نضهللا495241 313إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشير

314إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروزكار محمد محمدرشيد119049

315إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسيفان ابوبكر محمد119098

316إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىساكار ابوبكر فتاح495270

317إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيالن حامد عزت379640

دوس حمةسعيد عبدالرحمن50310 318إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفير

ي عمر حسن164954
319إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيين

وزيرة هيوا علي164962
320إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

الفان والي حمةجان407291
321إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

اسيا لقمان علي379367
322إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

323إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىترزة احمد ابوبكر381349

324إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىلنجة سابير احمد495266

جنار محمد علي381407
325إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

326إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبنار محمد عل423130

327إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهاوزين محمد طالب164774

328إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديار ابوبكر رشيد380116

329إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىلنيا محمد قادر495244

330إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبةخشندة حمةخان عبدالقادر407871

331إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىالوين فريق عبدهللا118909

332إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشوين حسن فتاح164958

333إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشهال صالحالدين محيالدين378890

334إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشارا جالل حسن407008

بهرة حمةعلي رشيد381566
335إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ى امير غفور119170 336إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبرسر

337إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهندستان جبار خورشيد379940

ن407191 338إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديدار عمر حسير

339إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاجوان محمد محمدصالح378855

340إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدةليا عثمان محمود379679

341إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجنار ابراهيم حمةصالح164919

ان مهدي محمد164846 ن 342إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكير

343إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاز صديق عبدالرحمن495254

بيشه نك عمر علي49447
344إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

345إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىروفار نجيب عبدهللا408008

346إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىهوزان محمود سعيد407385

رينما عمر علي407838
347إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

بيام عطا علي354486
348إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

349إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوما عبدالرحمن محمد379784



350إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسمية ئةديب علي49306

351إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىزريان غفور حمةرشيد356496

352إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان عبدهللا صالح164871

ن165155 353إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسازكار عمر حسير

354إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسارا صالح كريم379879

355إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوزيار مهدي احمد381379

356إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىديمةن كريم محمود380074

357إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىلوزان اكرم سعيد377446

ن صابر164828 358إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان حسير

359إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسوزان ابوبكر محمد50048

360إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشيماء محمود رشيد378866

361إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاكول سه ردار حمةصالح119180

362إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىفيان هادي محمود408046

363إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىدةالل طه عبدهللا165176

364إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىمروارى حامد مجيد495128

365إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىخوشكان محمود احمد408110

366إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاكول احمد عبدالكريم356106

367إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبنان عثمان عبدهللا164924

368إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسنور عثمان خالد407429

369إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىايندة غريب رشيد352396

370إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىلةنيا ساالر محمد378530

371إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىاريفان مدري مجيد165188

372إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىليل عمر صالح381455

ئاسار رفيق علي50170
373إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

374إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشاناز عثمان صالح407864

ى قادر احمد407341 375إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىبرسر

سيفان عمر علي408031
376إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

سوزيار علي صالح165107
377إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

378إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشه وبو ياوةر ياراحمد355798

379إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجاوان نزار محمود378153

380إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىشدشت خالد حمةصالح118946

381إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىداليا حسن محمدخان355641

شاكول علي محمد379482
382إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

ن407934 سازان حمةعلي حمةامير
383دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيى

384دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىكولباخ حمة نادر382321

385دبلوم4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىسهيلة جمال حمة50109

386إعدادية4- سيد صادق 34281السليمانيةأنيىجنور حمةسعيد احمد352422

1ماجستير4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرحسن عبدهللا مصطفن411927

2ماجستير4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرسةربةست احمد محمد411937

3بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرازاد احمد مصطفن411918

4بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدالرحمان عبدهللا سليمان411931

5بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكردلشاد محمد اسماعيل78515

6بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرسوران صباح فرخة411876

7بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدهللا عمر عبدهللا411929

8بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرئاوات محمد مصطفن411922

9دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرئاسو اسماعيل مصطفن122344

 ني 456463
10دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعمر مصطفن

11دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهيمن حمة اسماعيل78524

12دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرسالم قادر حوال411935

13دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهيمن صباح فرخة78611

14دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدهللا اسماعيل ابراهيم208713

15دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدهللا حمة اسماعيل78519



16دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرابراهيم محمد سليمان411815

ن78507  احمد حسير
17إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرمصطفن

ن411933 ن عبدهللا حسير 18إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرحمدامير

1دبلوم عالي4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرابوبكر اسماعيل علي411890

2بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكركوشت خدر نظير411882

3بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهاوكار ابراهيم ابراهيم208784

4بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكراحمد عبدهللا اسماعيل78479

5بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرقادر درويش عبدهللا78513

6بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعمر احمد عبدهللا411770

7بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكركويستان ابراهيم حمه208775

8بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرنجمالدين رسول قادر78542

9بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرئاوات محمد اسماعيل411951

10بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرئارام محمد اسماعيل411868

11بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكردابان همزة علي411912

12بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكررحيم علي خدر411908

13بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرشوانه سليمان احمد78504

يف411907 14بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكربشدر جونت شر

15بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرشدار عبدهللا حسن411913

 علي احمد208779
ن 16بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرريبير

17بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكربريار عبدهللا اسماعيل78486

18بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدالقادر اسماعيل قادر208790

19بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعمر محمد احمد517414

20دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكردلشاد ابراهيم محمد411941

21دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدهللا وسو عبدهللا411873

22دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعثمان عبدهللا اسماعيل411953

23دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرديلمان ني  درويز208788

24دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهادي عمر محمد411887

25دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكردرباز رسول عبدهللا208769

26إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرزانا محمد عبدهللا411763

27إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرحسن محمد حسن208740

28إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكربارزان عمر خدر411899

29إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهاوكةش ابراهيم رسول208735

30إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكراحمد مصطفن حمد411792

31إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرزيوان اسماعيل حمة411894

32إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكربوكان عبدالقادر محمد411804

33إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرمصطفن حمه مصطفن456389

34إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهيدى عمر محمد411823

35إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرعبدالقادر عبدهللا اسماعيل456409

36إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةذكرهادي همزة علي411785

1بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىشوخان احمد اسماعيل411943

2دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىبفرين اسماعيل مصطفن411855

1بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىبيشواز محمد مصطفن411863

2بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىروزكار احمد عبدهللا208773

3بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىسةيران ابراهيم حمه208706

يف411903 4بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىبةهار جونت شر

5بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىعاصية عمر محمد411850

6بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىسوزان سليمان خدر78490

7بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىبةهار عبدهللا احمد411924

8بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىنواز عبدالرحمان اسماعيل208770

9بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىمهاباد مصطفن عبدهللا78495

10بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىارزو محمد اسماعيل411859

ن حمه78497 11بكالوريوس4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىجنار حسير



12دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىليل محمد مصطفن411864

13دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىالتون خدر ابراهيم208731

14دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىزولفا حسن حمد411854

15دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىمنيجة عبدهللا اسماعيل78488

16دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىفاطمة محمد حسن411948

17دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىامنة عبدهللا اسماعيل78531

18دبلوم4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىشنيار مصطفن احمد411777

19إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىشةوناز شخصه مصطفن208738

از احمد بابكر208743 20إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىشير

21إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىامينة سليمان خدر78608

22إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىسهام مصطفن عبدهللا208747

يفان خدر باهومر411871 23إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىبير

24إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىسوزان شخصه خدر78615

25إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىئاسيا عبدهللا رسول208726

26إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىشاناز عبدهللا مصطفن208733

27إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىنوشةت خدر ابراهيم208744

28إعدادية4- قلعة دزه 44289السليمانيةأنيىشنيار خدر نظير411878

1بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرعمر احمد اسماعيل230734

2بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرحمة مصطفن حمه230665

3بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرئارام عبدهللا محمد433230

4دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكراحمد قادر رسول230724

5دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرعبدهللا عزيز محمد230692

6دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرعثمان قادر بابير230638

7دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكراحمد رسول مينة230620

8دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكراحمد رسول علي229757

9دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرمحمد رسول علي229742

10دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرصابر محمد خدر230687

11دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرهاوكار قادر محمود433221

12دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرخالد عبدهللا حمه513680

1بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكريادكار حسن محمد433211

2بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرهونةر قادر محمود230332

3بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرشوان رسول عبدهللا230728

4بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرئامانج احمد محمود433227

5بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرهيمن قادر محمود456337

6بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرصالح محمد عبدالرحمن433334

7بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكراسو محمد قادر513742

8بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرجوتيار رسول حمه433180

ن230680 9بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرهةردى قادر حسير

10بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرسوران عمر علي230717

11بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرئاري احمد حسن230712

ن عبدهللا230201 12بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكراوارة حسير

ن229972 13بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرهيدى قادر حسير

يف محمد433178 14بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرمحمد شر

15دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكردانيار احمد عمر229847

ن عثمان قادر230213 16دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرسه فير

17إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرمصطفن بابكر رسول513673

18إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكربشدر احمد عمر229705

 علي محمد229991
ن 19إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرسةفير

20إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكررابةر همزة عبدهللا433284

21إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكررةوةكةوان محمد عبدالرحمن433293

22إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرسامي علي محمد433191

23إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةذكرئاريز احمد حسن433328



1بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىشوخان ابراهيم محمد230696

2بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىخندة عل محمد433290

ان احمد محمد230608 ن 3بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىبير

4بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىالوين رسول حمه229892

ن433193 5بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىكةنار قادر امير

6بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىسارا عبدهللا عزيز230614

7بكالوريوس5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىريزان ابراهيم احمد230661

8دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىروزان احمد محمد230702

9دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىالفان رسول حمه230645

10دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىبةرويز عمر مصطفن433219

11دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىالجان عبدهللا سليم229876

12دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىناسكه حسن حمه433216

ين رسول محمد433209 13دبلوم5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىشير

14إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىباوان عمر مصطفن433273

15إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىنارين حسن محمد433332

ديرين علي خدر433225
16إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيى

17إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىكال رسول محمود456293

18إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىنما محمد رسول229936

از خدر حمه433269 19إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىشير

20إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىزيكال خدر حمه433250

21إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىبيالن احمد محمد230026

دلنيا علي خدر433223
22إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيى

23إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىكةشاو احمد قادر230672

24إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىسارا ابوبكر عبدهللا433245

ن عمر رسول513787 25إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىئةفير

26إعدادية5- قلعة دزه 45289السليمانيةأنيىبةيان قادر محمد513765


