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 ناوى مامؤستاى بابةت/

 سينث. ى. د. أياد ياسين ح

 
 يةكة 4ذمارةى يةكةكان: 

 
 ناوى سيانى ذ

 %44نمرةى كؤشش 

ئةنجامي كؤتايي 
خوولي يةكةم 

044% 

نمرةى كؤتايي ساَل 
خوولي  دووةم 

044% 

 
 تيَبيني

 
 

 تاقيكردنةوةكةى

بة 
 ذمارة

 بة نووسين

بة 
ذمار

 ة

بة 
 نووسين

بة 
 بة نووسين ذمارة

  

دمظهر صابر سعيئاريان   .1        شازدةتةنها  01 

       سي و ثيَنج 53 ئاسودة ايوب جوهر احمد  .2

       تةنها سي 54 ئاشنا احمد همزة علي  .3

الدئاظيَستا عبدالقادر حمزة خ  .4        سي و ثيَنج 53 

دئاكؤ ريَبوار فاروق مولو  .5        سي و دوو 53 

       سيَزدةتةنها  05 ئاالء مظهر صابر سعيد  .6

       سي و ضوار 54 ئامينة حمدامين حمد قادر  .7

8.  
مدئةسرين خليل حسين مح  

31 
بيست و 

 شةش
    

  

       تةنها سي 54 ئةلةند هيَمن محمد اسماعيل  .9

11.  
رئيظان عبدالقادر محمد قاد  

32 
بيست 
 وحةوت

    
  

سيروان رحمان عبد االء  .11        سي و شةش 51 

12.  
ابراهيم شمزين حةلى 

 32 حسين
بيست 
 وهةشت

    
  

13.  
دالخالق برايم ابراهيم عب

 سي و حةوت 52 رسول
    

  

       سي و دوو 53 ابراهيم عبدالغفار عوال  .14

15.  
ابراهيم قارمان محمود 

 32 اومر
بيست 
 وحةوت

    
  

16.  
 احمد اكرام صديق رشيد

34 
بيست 
 وضوار

    
  

       بيست ونؤ 32 احمد امير حمد حمدامين  .17

       بيست وثيَنج 33 احمد محمد سعيد جالل  .18

       سي و شةش 51 احمد معاذ مجيد اسعد  .19

       سي وشةش 51 احمد معروف احمد  عبدهللا  .21

       بيست ويةك 30 اركان سيروان احمد كريم  .21



       بيست ونؤ 32 اسامة رزطار داود رحمان  .22

23.  
اسماء حاجى حمدشين 

 سي و ثيَنج 53 حسين
    

  

       سي و ضوار 54 اسماء عثمان كريم حسين  .24

       تةنها بيست 34 امل اسماعيل إبراهيم  .25

       تةنها دة 04 اميرة علي يونس  .26

عثمان اسماعيلأمين همزة   .27        نؤزدة 02 

مدامينة نورالدين يوسف اح  .28        سي وسيَ  55 

       سي تةنها  54 ايمان حسين احمد سعيد  .29

       سي ويةك 50 ايمان زيدان فرحان كريم  .31

شمال شيخل تمرن ايما  .31        سي وثيَنج 53 

       سي ونؤ 52 ايمان شيَرزاد خدر احمد  .32

       و نؤبيست  32 ايمان شيَروان احمد علي  .33

دسعي رمضانايمان نريمان   .34        سي وحةوت 52 

       سي تةنها  54 ايمان كاظم رشيد  .35

       سي وثيَنج 53 ايناس على حسين محمود  .36

عباس عليبانة مغديد   .37        سي ودوو 53 

       سي ويةك 50 باوان خليل محمد صالح  .38

       بيست ونؤ 32 بةيان دانا اسماعيل معروف  .39

       بيست وشةش 31 بخاري امير صديق قادر  .41

       سي وشةش 51 بوذانة سةيوان احمد حامد  .41

       سي ويةك 50 بَي نةزير علي سليم عمر  .42

مديم حبيريظان كانبي كر  .43        سي وشةش 51 

       سي وحةوت 52 ثةيام مقصود قاسم عارب  .44

       بيست ونؤ 32 حنين سرمد ابراهيم  .45

       سي وضوار 54 دانية دلشاد احمد حمد  .46

47.  
مصطفى قادر دلخؤش 

 بيست وثيَنج 33 رسول
    

  

مصطفى عربدلشاد باقي   .48        سي وحةوت 52 

       بيست وثيَنج 33 ديار عزيز خواجة عزؤ  .49

دهللاديالن تةنيا صدرالدين عب  .51        سي ويةك 50 

  دواخستن       ديالن طلعت صديق  .51

الحهللا احمد صفيض ديالن   .52        بيست ونؤ 32 

       تةنها هةذدة 02 ديالن كامران محمد  .53

عثمان قادرديالن مغديد   .54        سي وثيَنج 53 

       سي وحةوت 52 ذوان كاوة كاكة برا عبدهللا  .55

عثمان عليذيار محمد   .56       بيست  32 



 وحةوت

57.  
ذيلة صدرالدين مولود 

 سي وحةوت 52 عبدهللا
    

  

       سي وثيَنج 53 راميار حيدر جةوهةر احمد  .58

59.  
رةسةن برهان رسول 

 سي وهةشت 52 خضر
    

  

         رةوشت جمال عبدالرحمن  .61

واخستند       روناك عبدالكريم حمد  .61   

عيسى حسن قرطاسروها   .62        بيست ونؤ 32 

       سي وهةشت 52 رويدة جمال قادر امين  .63

       سي وسيَ  55 ريان عبدهللا ابراهيم مراد  .64

نريان فرهاد اسماعيل حسي  .65        سي وحةوت 52 

66.  
 ريان محسين كريم عمر

32 
بيست 
 وهةشت

    
  

67.  
ريَبين جمال غفار 

 شازدةا تةنه 01 عبدالرحمن
    

  

68.  
رياض احمد ريبين 

 يازدةتةنها  00 خورشيد
    

  

       سي وشةش 51 زانا جرجيس اكرم رشيد  .69

ربطىزينب احمد سيدو   .71        سي ويةك 50 

       بيست ونؤ 32 زينب امين سعيد امين  .71

حمد فؤاد طاهرزينة   .72        سي ودوو 53 

خليل رسول خطابسارا   .73        سي وضوار 54 

ماناسماعيل سلي ليلسارا خ  .74   دواخستن       

       بيست ونؤ 32 سارا رسول شاباز عزيز  .75

       سي وثيَنج 53 سارة كريم محمد رسول  .76

77.  
سارؤس سؤران عبدهللا 

 34 احمد
بيست 
 وضوار

    
  

       سي وحةوت 52 سازان عماد فارس رشيد  .78

       سي ونؤ 52 ساندرا سالم ايليا ويردو  .79

       سي ويةك 50 سةروين احمد عبدالوهاب  .81

81.  
سةروين تحسين فاتح 

 بيست ويةك 30 رؤوف
    

  

82.  
سةروين صالح قادر 

 سي وشةش 51 حمدامين
    

  

       بيست ونؤ 32 سمين سالم يعقوب  .83

       بيست ودوو 33 سمية زرار حمد اسعد  .84

85.  
سمية محمد ابراهيم 

 بيست وشةش 31 مصطفى
    

  

محمد احمد عمرسمية   .86        بيستتةنها  34 

       بيست ونؤ 32 سؤران شهاب جهاد جالل  .87



88.  
سورمخان لقمان مولود 

 بيست وثينج 33 علي
    

  

       بيست ودوو 33 سؤما قاسم احمد سعيد  .89

91.  
سيبان اسماعيل 

 سي وحةوت 52 محمدحصاف
    

  

       بيست ودوو 33 سيظان محمد محمود  .91

كريم مضانرشادى محمد   .92        بيست ونؤ 32 

93.  
شاطول صابر حسين 

 سي و سيَ  55 عبدهللا
    

  

مشايان عبدهللا عزيز كري  .94        سي وسيَ  55 

95.  
 شريف نوري حمد حمدامين

32 
 بيست و
 هةشت

    
  

       بيست ودوو 33 شهريان ستار محمد حسن  .96

       سي ودوو 53 شيرين كامران على عمر  .97

98.  
اكة شين شيما دياري ك
 سي وسيَ  55 سابير

    
  

       سي ويةك  50 شيماء جاسم حمد رضا  .99

عثمان حسن عثمانضرؤ   .111        سي ونؤ 52 

111.  
طةشبين كامران سعدهللا 

 سي تةنها  54 عبدهللا
    

  

       بيست ونؤ 32 طونا ممند محمد عباس  .112

       سي تةنها  54 طيالن سليمان قادر اومر  .113

ثمانعظيان محمد   .114        سي ويةك 50 

115.  
 رمضانظينوس عبدالكريم 

 سي وهةشت 52 سعيد
    

  

       سي وحةوت 52 عاصم هاشم اسماعيل وسو  .116

117.  
عامر عبدالوهاب مولود 

     سي تةنها  54 عبدالرحمن
  

       سي وشةش 51 عبدالكريم حاتم محمد عبدهللا  .118

119.  
احمد علي عبدالباسط  

32 
بيست 
 وهةشت

    
  

111.  
الرحمن حسين علي شيخ عبد

     سي ويةك 50 محمد
  

       سي وهةشت 52 عبير حسن حسين شمة  .111

       بيست وثينج 33 عزيمة موسى حميد  .112

       بيست وسيَ  35 على احمد خدر محمد شين  .113

عثمانعمر جوهر انور   .114        تةنها بيست 34 

       سي وحةوت 52 عيسى يونس حسن حمد  .115

ر مولودوزير عم فاطمه  .116        حةوتسي و 52 

       سي وحةوت 52 فرحان غازى برهان وهاب  .117

لجلي ظاهرفردوس ياسين   .118          

نفرياد محمد كانبي محي الدي  .119        سي ودوو 53 



لسعيد رسو لطيفكاريز   .121        سي وحةوت 52 

يكاشما سالم عبدالقادر عل  .121        سي وضوار 54 

مدكةبير تحسين سليمان ح  .122        سي تةنها  54 

       سي وحةوت 52 الجان عزيز عبدهللا حسن  .123

       سي وشةش 51 الفا كاميران غالم حسين  .124

125.  
 مصطفىالفان لقمان 

 سي ودوو 53 ابراهيم
    

  

محمود عثمانلبنان وليد   .126        تةنها سي  54 

       سي وضوار 54 ليمؤ دالور محمد محمود  .127

متليندا نعمت صديق نع  .128        سي وثينج 53 

       سي وسيَ  55 ليَهات انزار قادر سيَودين  .129

عثمان فقيماريا شمال   .131        بيست وسيَ  35 

131.  
مصطفى يوسف ى مثو

 سي ويةك 50 مصطفى
    

  

132.  
محمد امين هالل عمر 

 سي وهةشت 52 محمد
    

  

مصطفىمحمد دلشاد خدر   .133        بيست وشةش 31 

134.  
م محمد دلشاد عبدالرحي

 سي وشةش 51 عزيز
    

  

       بيست وثيَنج 33 محمد ساالر مجيد صابر  .135

         محمد صباح محمد صوفي  .136

137.  
محمد صدرالدين وسمان 

 نؤزدةتةنها  02 فارس
    

  

       سي وحةوت 52 محمد كمال سليم محمود  .138

       سي وثينج 53 محمد لشكر رسو احمد  .139

       بيست وشةش 31 محمد مامند حمد عبدهللا  .141

       بيست وشةش 31 محمد هاوار سعدي  .141

       تةنها سي  54 محمد يونس صادق حمد  .142

143.  
محمود هيمان عبدالهادي 

 32 حمد
بيست 
 وحةوت

    
  

       بيست ونؤ 32 مروة خالد محمود  .144

       دووازدةتةنها  03 مسرور صادق صوفي حمد  .145

امين عزيز اومر مظفر  .146        سي وحةوت 52 

       سي تةنها  54 مها عمار كامل زيدان  .147

مدميكائيل محمد عبدهللا اح  .148        بيست ودوو 33 

149.  
مصطفى نارين فتحى 

 سي وثينج 53 مصطفى
    

  

151.  
ن نورالدي صفاءالدين نالي

 32 شمس الدين
بيست 
 وهةشت

    
  

       سي وهةشت 52 نينويتا داود مملوك جندو  .151



يدنورا نزار صابر سع  .152        شازدةتةنها  01 

       بيست وشةش 31 نيان دلير حسن روستم  .153

عثماننيدا عزيز سعيد   .154        سي ونؤ 52 

       ضواردةتةنها  04 نيزام فارس برايم مال  .155

156.  
نيطا شمس الدين محمد 

 سي وسيَ  55 أمين
    

  

دهةتاو سعدهللا عباس رشي  .157        سي وضوار 54 

158.  
 خضرهةرمان عمر 

ويشدر  بيست ونؤ 32 
    

  

       سي ويةك 50 هدى يونس مولود حسن  .159

161.  
هشيار ايدار عزيز 

 بيست وسيَ  35 محمدامين
    

  

161.  
وهوشبين نزار عبيد مشك  

32 
بيست 
 وهةشت

    
  

  دواخستن       هيَرش محمد ياسين  .162

163.  
عثمان هيَلين جمال 

 سي وضوار 54 اسماعيل
    

  

       سي وسيَ  55 هيَلين سليمان محمد قادر  .164

الهيَلين صديق شريف عو  .165        بيست ويةك 30 

166.  
 حمة خطابهيَلين عبدهللا 

 سي ودوو 53 علي
    

  

       سي وثيَنج 53 هيلين معروف احمد محمود  .167

168.  
هيَلين ناصح محمدامين 

 تةنها سي  54 رمضان
    

  

دهيَلين نوزاد شريف مولو  .169        سي وهةشت 52 

محمد مارفهيمن رفيق   .171        ضواردةتةنها  04 

171.  
قادر عثمانهيوا   

32 
بيست 
 وحةوت

    
  

  دواخستن       هيوا عزيز توفيق  .172

       هةذدةتةنها  02 هيوا مستةفا قادر  .173

حويز احمد حسين وفاء  .174        سي وسيَ  55 

175.  
يسرى بةشدار اسكندر 

 سي وشةش  51 عثمان
    

  

سلطانيسرى علي صابر   .176          

177.  

 ئاري موفق محمود

  

    

مدخل لة )
القانون، قانون 
الدستوري، 

 تاريخ القانون،
  اللغة العربية(

 داواكراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

178.  

 اسماء أزاد عبدالعزيز

  

    

قانون لة )
الدستوري، 

 تاريخ القانون،
 حقوق االنسان( 

 داواكراوة

( و %04لةسةر )
 قيكردنةوة( تا04%)

 ئةنجام دةدات



179.  

 بيَرى خدر قادر عوال

  

    

، مدخل القانون)
قانون 

الدستوري، 
حقوق االنسان، 

( كوردؤلؤجي
 داواكراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

181.  

حسن طاهربيَوار  امين   

  

    

مدخل القانون، )
 تاريخ القانون،

قانون 
 الدستوري، علم
االجرام، حقوق 
االنسان، اللغة 
 legalالعربية، 

terminology  

(  داواكراوة.   

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

181.  
 دارا اكرم سعيد

  

    

لة هةموو 
وانةكان داوا 

 كراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

182.  

 سندس فاريق علي

 سي وضوار 54

    

مدخل  لة )
 نالقانون،  قانو

الدستوري،  
 تاريخ القانون ،

legal 

terminology )
داواكراوة   

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

183.  

 سيما علي نادر

  

    

مدخل  لة )
القانون، قانون 
الدستوري، 

 تاريخ القانون،
حقوق االنسان،  

 علم االجرام( 
 داواكراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

داتئةنجام دة  

184.  
طلعت طهضيا   

 هةذدةتةنها  02

    

لة هةموو 
وانةكان داوا 

 كراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

185.  
 عبدهللا سليم انور

 بيست وثيَنج 33

    

لة هةموو 
وانةكان داوا 

 كراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

186.  
 محمد ستار مصطفى

  

    

، قانونتاريخ ال )
 علم االجرام(  

 داواكراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

187.  
 محمود احمد محمد

  

    

لة هةموو 
وانةكان 
 داواكراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

188.  
علي فيض هللا نازةنين  

  

    

، تاريخ القانون )
  اللغة العربية(

 داواكراوة

و  (%04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

189.  
 نرمين غازي حمد

  

    

لة هةموو 
وانةكان داوا 

 كراوة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

191.  
زكريا عبدهللا مشير االء  

  
    

)مدخل القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

191.  
طه عبدهللااسمر   

  
    

( نون)تاريخ القا
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات



192.  

 امين عمر كامال

  

    

لة ) علم 
اللغة اإلجرام، 

 ، حقوقالعربية
 Legalاإلنسان، 

Terminology

 ( سةربارة.

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

193.  
 بناز مامل ناصر

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 ةنجامتاقيكردنةوة ئ
 دةدات

194.  
 جهاد شيَركؤ علي

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

195.  
 دردين زكى محمود

  
    

)علم اإلجرام(  
 عبورة.

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

196.  
لطيفذيليا كاروخ   

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 امتاقيكردنةوة ئةنج

 دةدات

197.  
 رةهيَل سيروان قادر

  
    

تاريخ  لة )
 القانون( عبوره

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

198.  

 رةوةز اسعد حسين

  

    

،اللغة العربية)  

general 

English )
 سةربارة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 ) لة دةدات 
general English)  

( و %04)  لةسةر 
 نةوة( تاقيكرد04%)

ئةنجام دةدات لة 
اللغة العربية()  

199.  
 ريان ابراهيم سليمان

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

211.  
خدر نجاةسارا   

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

211.  
 سةردار عبدالعزيز علي

  
    

( )تاريخ القانون
ةعبور  

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

212.  
 سةروةر سعدى اسماعيل

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

213.  

عثمانسةروين حسن   

  

    

)علم االجرام، 
 ،اللغة العربية

حقوق اإلنسان( 
 سةربارة.

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

214.  
ميدسدرة نبيل ح  

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

215.  
 سالم فارس حمد

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( و %04لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة04%)

 ئةنجام دةدات

216.  
اسسمية صباح عبدهللا عب  

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

217.  
نعبدالقادر محي الدي سمية  

  
    

( )تاريخ القانون
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

218.  
 سيف سعدى خليل

  
    

general 

English) )
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات



 

 

219.  
 ضرا علي قادر

  
    

)علم اإلجرام( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

211.  
اسماعيل حسين ظيان  

  
    

)تاريخ القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

211.  
 على بهالدين احمد

  
    

)علم اإلجرام( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

212.  
 عمر بكر عزيز

  
    

)تاريخ القانون( 
 عبورة

( و %04لةسةر )
( تاقيكردنةوة 04%)

 ئةنجام دةدات

213.  

جليل عارف عمر  

  

    

، اللغة العربية)
general 

English )
 سةربارة.

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

214.  
 عمر مصلح حاجي يوسف

  
    

)مدخل القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

215.  
 فاطمه رسول احمد

  
    

)تاريخ القانون( 
 عبورة

( و %04لةسةر )
نةوة ( تاقيكرد04%)

 ئةنجام دةدات

216.  
 فوزية مغديد محمد

  
    

)مدخل القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

217.  
 كيفي علي عزيز

  
    

)مدخل القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

218.  
 محمد سرهنط مشير

  
    

)مدخل القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
جام تاقيكردنةوة ئةن

 دةدات

219.  
 محمد صباح عثمان

  
    

)تاريخ القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

221.  
 مهند سردار حسين

  
    

 (الدستوري)قانون 
ةعبور  

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

221.  

 هةرمان نادر قادر

  

    

، اللغة العربية)
general 

English )
 سةربارة.

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

222.  
 هةورين عمر عدى

  
    

)تاريخ القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات

223.  
 هيَظي ابراهيم محمد

  
    

)تاريخ القانون( 
 عبورة

( %044لةسةر )
تاقيكردنةوة ئةنجام 

 دةدات


