
 زانكؤى سةالحةدين

 كؤلَيذى ئةندازيارى
 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى

 1994/1995ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 
 )االول( يةكةم خوىل

 1/1/2298ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                               29/7/1995رَيكةوتى 
 29/7/1995رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 

 تيبينى  هةلسةنطاندن ناو ذ
  ثاش هانا كمال خضر  .1
  ثاش عبدالستار مصطفى جوكل  .2
  ثاش سنان عبداخلالق ياسني  .3
  ثاش كاوان كريم غفور  .4
  ثاش صورشذوان عمانوئيل من  .5
  ثاش شريوان حممد خدر  .6
  ثاش بةمو امحد حسن  .7
  ثاش فراس حنا رحيم  .8
  ناوةند كوجةر مجال توفيق  .9

  ناوةند دارا حسني فرج  .10
  ناوةند ئاكرين عبداهلل عزيز  .11
  ناوةند بةرزان محة قادر حممد  .12
  ناوةند صاحلاسو جزا محة   .13
  ناوةند خليل عزيز طة  .14
  ناوةند بيشرةو حممد حممد صديق  .15
دابراو حسب االمر اجلامعى  ناوةند اراس محكول محة سور مكرر15

فى  3/13/157
15/7/2002 

  ناوةند سامان امحد درويش  .16
  ناوةند عبدالرزاق ابراهيم سليمان  .17
  ناوةند زاد اسعد مصطفىشري  .18
  ناوةند اردالن عمر امحد  .19
  ناوةند اوات انور امحد  .20
  ناوةند اوميد فتاح فرج  .21
  ناوةند كارزان حسام الدين بهاءالدين  .22



  ناوةند يادكار عبداهلل توفيق  .23
  ناوةند اوات جنم الدين جميد  .24
  ناوةند على حسنيسردار   .25
  ناوةند رعد مشعون متى  .26
  ناوةند سامان سامل صابر   .27
  ناوةند عزمية رمحان حممود    .28
  ناوةند الد ين الد ين بهاءزةبةنك   .29
  ناوةند توانا بشري داود  .30
  ناوةند د ا نا حسني عبداللة   .31
  ناوةند صديق ضاحممد محة ر  .32
  ناوةند كزنك حسن مولود  .33
  ناوةند زانا ابو بكر كريم  .34
  ناوةند سامان صديق امحد  .35
  ناوةند امحد حسني خالد   .36
  ثةسند  حممود عبداللة امساعيل   .37
  ثةسند ساالر عبداللة مرعى   .38
  ثةسند ابراهيم بابا على امساعيل   .39
  ثةسند ذيان محة رشيد  .40
  ثةسند سعدى قاسم امحد   .41
  ثةسند حسني حممد زكي   .42
  ثةسند سيفان نورى عزيز   .43
  ثةسند زانا حييى  سعيد  .44
دابراو ) حسب  االمر اجلامعى  ثةسند  مة لبة ند رووف امحد   مكرر44

يف 4601\1\1ا ملرقم 
14\2\1996 

  ثةسند عبدالقادر حممد قادر   .45
  ثةسند طة  يا سني   حممد  .46
  ثةسند حممد سليمان اومر   .47
  ثةسند ند مية حسن حممود  .48
  ثةسند حنا  عطا للةنشميل    .49
  ثةسند يا دطار حممد امحد   .50
حسب االمر اجلامعي  \دابراو  ثةسند عبداللة حممد صاحل  مكرر50

يف 1441\1\1املرقم 



20\3\1997  
  ثةسند  اكرم نصر الدين غفار   .51
  ثةسند حممد عاصي علي  .52
  ثةسند  مصطفىنهلة عمر   .53
  ثةسند برزو ابراهيم حسن   .54
  ثةسند  هاوزين حممود امحد   .55
  ثةسند علي  عثمان ديارى  .56
  ثةسند حممد عبداللة جميد     .57
  ثةسند كريم عزبزفاضل   .58
  ثةسند خالد كريم حممود   .59
  ثةسند مجيل حممد امني    ابو بكر   .60
  ثةسند بوتان ابراهيم حممد   .61
  ثةسند سوران حسني قادر   .62
  ثةسند برييفان بكر حسني   .63
  ثةسند امساعيل  محة امني عزيز  .64
  ثةسند حسيب جواد حممد   .65
  ثةسند صاحل عثمان د ارا   .66
  ثةسند فريدون فتاح امحد    .67
  ثةسند غازية جميد بايز   .68
  ثةسند زيان دلشاد توفيق  .69
  ثةسند  سامان خالد حممد رشيد  .70
  ثةسند كيزة انور واحدبا  .71
  ثةسند سامان جميد رووف  .72
  ثةسند قادر سعد قادر   .73
  ثةسند حسنعثمان خبتيار   .74
  ثةسند مهند بطرس صليوا  .75
  ثةسند ماهر حممدامني   .76
  ثةسند هةفكر جنبيب عبدالرمحن  .77
  ثةسند سفني مصطفى كريم  .78
  ثةسند ا وات عمر عبد ا الرمحن    .79
  ثةسند  زانا  لطليف طة  .80
  ثةسند دا نا خضر مو لود   .81
  ثةسند كوركيس مرقص رثا م  .82



  ثةسند جالل عزيز ابراهيم   .83
  ثةسند سرمد عبدالسالم صاحل   .84
  ثةسند تارا حممد عبداللة    .85
  ثةسند ازان هاشم عبدالرمحنس  .86
   ثةسند تارا  حيدر محزة  .87
  ثةسند االء حسن بكر   .88
  ثةسند عثما ن طة حسن   .89
  ثةسةند بسام حبيب بويا  90
  ثةسةند عصمت حممد مظهر 91
 
 

              
                                                                                                                                      

 زانكؤى سةالحةدين
 كؤلَيذى ئةندازيارى

 )مدني(بةشى ئةندازيارى شارستانى
 1994/1995ناوى دةرضوانى ساىل خويَندنى 

 (الثاني) دووةم خوىل
 1/1/3798ذمارةى فةرمانى زانكؤ                                               15/10/1995رَيكةوتى 

 15/10/1995رَيكةوتى بةخشينى بروانامة 
 تيبينى  هةلسةنطاندن ناو ذ
  ثةسند خطاب  قادر دروش  -1
  ثةسند مصطفى رسوا مصطفى          -2

  ثةسند الو ند توفيق قادر  -3
  ثةسند  مصطفىامحد عبداللة   -4
  ثةسند سركوت حممد امني ابابكر   -5
  ثةسند حممد جليل جميد  -6
  ثةسند  نازنازاسحق ابراهيم   -7
  ثةسند  ن ايليانهاية عثما -8
  ثةسند لطيفديليمان صباح   -9

  ثةسند ديدار عبيد عبدالرمحن -10
10-

 مكرر
منع شهادة بكالوريوس حسب املر  ثةسند     رزطار حوال وسو 

فى 4538اجلامعى املرقم 



21\11\1995 
  ثةسند شهال غفور صاحل  -11
  ثةسند حممود  ئارى عمر  - 12
  صابر محد موفق  -13

 
  ثةسند

  ثةسند  سوران عبداللة على  -14
   ثةسند دلشاد عمر على غامن  -  15
  ثةسند غفور مصطفىسعيد   - 16
  ثةسند ايوب صباح اسعد  - 17
  ثةسند خةندة نديم داود   -18
  ثةسند يان ناجى رحيمب -19
19-

 مكرر

منع شهادة بكالوريوس حسب امر  ثةسند   فاضل عثمان فقى عزيز 
فى 1412\1\1اجلامعى املرقم 

تاريخ التخرج 2000\3\9
1\10\1995 

  ثةسند ليالن حممد محة امني   -20
  ثةسند افان كانبى خضر  -21
  ثةسند  حممد حسني امحد    -22

 
منع شهادة بكالوريوس حسب امر   ثةسند شيخ امساعيل  عمر رمحان -22

فى 4483\1\1ااجلامعى املرقم 
29\12\1996 

 
 
 
 
 
 
 


