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 ناوى مامؤستاى بابةت/

 مولود د.نجات محمدامين

صط  د.احمد ىحازم م   ف

.......................... 

.................................. 

 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 

 ذمارة
بة 

 نووسين
بة 
رةذما  

   بة نووسين

عثمانئاكان رحمان   .1  04        

قادر مصطفىئاسكة   .2  03        

        03 ابراهيم فاخر حمد برايم  .3

دإسحاق عبدالرزاق خورشي  .4  00        

طه عبدهللااسمر   .5  04        

        63 امير خليل جاسم  .6

        03 اواز محمد قادر  .7

        03 ايمان ابراهيم اسماعيل  .8

        62 ايمان عبدالرزاق رشيد  .9

        62 ايمان هيوا اسماعيل  .11

        04 بةلَيَن محمد حسين  .11

        63 بناز مامل ناصر  .12

        06 تارا هادي عمر  .13

        03 تةالر أحمد حسين  .14

مصطفىتوانا فرهاد   .15  03        

ابراهيم مصطفىتيضر   .16  63        

دهللاثةرواز محمد عب  .17  03        

        04 جهاد شيَركؤ علي  .18

19.  
بيست و  64 حنان أمجد ابو بكر

 ضوار
    

  ِراثؤرت

        00 خةالَت صابر مولود  .21



        04 خةندة بةرهم عبدهللا  .21

        62 دانا نورالدين محمد  .22

        03 دانيا جاسم نادر  .23

        04 دانية محمد عبدهللا  .24

حمة رةشيد دةرون فارس  .25  03        

        06 دلشاد دلزار محمد  .26

        03 دلناز اسماعيل يونس  .27

        04 ديار عبدهللا قادر  .28

لطيفذيليا كاروخ   .29  00        

        04 راذان حويز بكر  .31

        63 رةهيَل سيروان قادر  .31

        00 رويدة نهرالدين هاوار  .32

        63 ريان ابراهيم سليمان  .33

        62 ريان اسماعيل عزيز  .34

        03 ريظان سنكر صالح  .35

        03 ريَناس محمد حسين  .36

        06 زةينةب ستار خورشيد  .37

        62 زينب صالح عمر  .38

        04 سارا حسين عبدهللا  .39

        04 سارا دلزار صابر  .41

        04 سارا عبدالواحد قادر  .41

خدر نجاةسارا   .42  06        

        06 ساهرة حمد امين  .43

        03 ساوين رزطار يونس  .44

        03 ساويَن عبدالحميد محمد  .45

        63 سةردار عبدالعزيز علي  .46

رؤوفسةركةوت جالل   .47  62        

        04 سةركةوت قهار فارق  .48

        04 سةروةر سعدى اسماعيل  .49

        03 سدرة نبيل حميد  .51

ردار صالح عمرس  .51  62        

        04 سالم فارس حمد  .52

        24 سميان جسام مشير  .53

        63 سمية أوميد ابراهيم  .54

جالل عبدالرحمن سمية  .55  25        

        62 سمية صمد محمد  .56



نسمية عبدالقادر محي الدي  .57  63        

        03 سمية فخرالدين ياسين  .58

عثمانسورخان مغديد   .59  06        

محمد فؤاد سوما  .61  06        

مصطفىسومية محمد   .61  04        

        62 سيَبةر حسين حمد  .62

        24 سيف سعدى خليل  .63

        35 سيواد بابكر حسين  .64

خضرشادية برهان   .65  33        

        30 شاناز حمة زياد حويز  .66

        33 شؤخان ابراهيم حمدأمين  .67

هيم حسينابرا شيماء  .68  37        

        25 ضرا علي قادر  .69

        36 طةذبين ابو زيد سعيد  .71

        30 طةشبين شيروان محمد  .71

        34 طوالن ابو بكر سمايل  .72

        25 ظيان اسماعيل حسين  .73

74.  
عائيشة عبدالوهاب 

  35 عبدالقادر
    

  

        35 عبدالرحمن خالد حمة زياد  .75

نورى عدنان رشاد  .76  24        

        24 على بهالدين احمد  .77

        31 عمر بكر عزيز  .78

عثمانعمر جمال   .79  37        

        37 فاروق كمال جليل  .81

أحمد عثمانفرمان   .81  34        

        25 فوزية مغديد محمد  .82

        35 كلثوم فكرى صالح  .83

        34 الرا اسماعيل علي  .84

ينالرا تحسين محس  .85  34        

        33 الظين عزالدين محمد  .86

محمد عثمانليزان   .87  29        

        35 محمد جمال قادر  .88

        24 محمد سرهنط مشير  .89

        26 محمد صباح عثمان  .91

        36 محمد عبدالخالق محمد  .91



احمد نجاةمحمد   .92  34        

نجاة طهمحمد   .93  33        

        26 مروان صالح عمر  .94

        30 مصطفى اكو جمال  .95

        28 مصطفى يوسف فاضل  .96

  دواخستن       مهند سردار حسين  .97

        37 نازك خالد عبدال  .98

        37 نةرمين زرار أحمد  .99

        29 ندى هابيل عبدهللا  .111

        33 نهلة نهرؤ علي  .111

        35 نور فريد كمال  .112

يدخورش الهام عونى توفيق  .113  35        

        34 هانا جبرائيل نوري  .114

        27 هةورين عمر عدى  .115

عثمانهيرش عمر   .116  34        

        24 هيَرؤ صادق عزيز محمد  .117

        30 هيَظي ابراهيم محمد  .118

علي عثمانيوسف   .119  25        

111.  

 ئاكار قاسم عبدالعزيز

  

    

لة )قانون 
 العقوبات العام،
اصول الفقة( 

 داواكراوة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

111.  

زكريا عبدالقادر االء  

  

    

) قانون لة 
 العقوبات العام،
 قانون التجاري،
النظرية الدولة 

 ة(والنظم السياس
 داواكراوة.

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

112.  

طه كاكة اسماء  

  

    

لة )قانون 
 العقوبات العام،
اصول الفقة( 

 داواكراوة

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

113.  

 ساويَن عباس سعيد

  

    

تةنها لة )قانون 
 العقوبات العام،

 التجاري(قانون 
 داواكراوة،

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

114.  

نعائيشة سعدى عبدالرحم  

  

    

) قانون لة 
 العقوبات العام،
 قانون التجاري(

 داواكراوة.

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

115.  

 عمر مصلح حاجي

  

    

لة هةموو 
وانةكان 

داواكراوة تةنها 
 Generalلة )

English )
.نةبيَ   

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

116.  
 كيفي علي عزيز

  
    

مصادر ) لة 
 قانونااللتزام، 

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)



 العقوبات العام،
 قانون التجاري(

 داواكراوة.

 ئةنجام دةدات

117.  

عثمان محمد حامد  

  

    

لة )قانون 
 العقوبات العام،
 ،قانون التجاري
اصول الفقة، 

Administrati

ve law )
 داواكراوة

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

دةدات ئةنجام  

118.  

 محمد خليل نجم الدين

24  
    

لة هةموو 
وانةكان 
 داواكراوة

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

119.  

 محمد سيف الدين حسن

  

    

)قانون  لة
 العقوبات العام،
اصول الفقه، 
 قانون التجاري(

/////  داواكراوة
 دواخستن

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

تئةنجام دةدا  

121.  

 ناصر محمد حمدامين

  

    

) قانون لة 
 العقوبات العام،
 قانون التجاري(

 داواكراوة.

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

121.  

 هاوكار ابراهيم حويز

  

    

) قانون لة 
 العقوبات العام،
 قانون التجاري(

 داواكراوة.

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

122.  

ن حمدامينموالوفاء   

  

    

) قانون لة 
 العقوبات العام،
 قانون التجاري،

اصول الفقه،  
القانون الدولي 

داواكراوة. (العام  

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

123.  

 احمد سيامند صديق

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

124.  

 امين عمر كامال

  

    

اصول الفقه، )
general 

English  ) 
 سةربارة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

125.  

 ايمان فرهاد عمر

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

126.  

 جيَطير حسين رسول

  
    

)اصول الفقة( 
 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

تدةدا  

127.  

 دلشاد برهان حاجى

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

128.  

تمثال احمد دلوظان  

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

129.  

 رةوةز اسعد حسين

بيست و  64
 ضوار

ِراثؤر
 ت

   

اصول الفقه، )
general 

)English   
 سةربارة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

131.  

نورى وحيد رزطار  
بيست و  64

 ضوار
ِراثؤر
 ت

   
general 

English))  
 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات



131.  

 سارا عبدالكريم محمود

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

132.  

طار وريا حسينساز  

  
    

( )قانون التجاري
 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

133.  

 شيداد لقمان محمد

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

134.  

 على حيدر على

  
    

(Administrat

ive law)  
 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

135.  

 عمر جليل عارف

بيست و  64
 ضوار

ِراثؤر
 ت

   

اصول الفقه، )
general 

English  ) 
 سةربارة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

136.  

 فرهاد محمد احمد

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

137.  

 محمد بةشدار عمر

  
    

)اصول الفقة( 
ورةعب  

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

138.  

سليَمانمحمد تحسين   

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

139.  

 محمد مجيد دارا

  
    

لة )قانون 
 العقوبات العام(

 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

141.  

 محمود ظاهر فقى محمود

  
    

لة )قانون 
 العقوبات العام(

 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

141.  

 مظفر ازاد حسين

  
    

ت )قانون العقوبا
عبورةالعام(   

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

142.  

 الند شكر حسن

  
    

)اصول الفقة( 
 عبورة

( و %01لةسةر )
 ( تاقيكردنةوة01%)

 ئةنجام دةدات

143.  

 هةرمان نادر قادر

  
    

)اصول الفقة( 
 عبورة

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

144.  

طلعت اسماعيلهيمداد   

  
    

)قانون 
رةالعقوبات( عبو  

( %011لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات
 


