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 تاقيكردنةوةكةى

بة 
 ذمارة

 بة نووسين
بة 

 ذمارة
بة 

 نووسين
بة 

   بة نووسين ذمارة

     سي تةنها 04 ئارا زبير حسين  .1
  

     تةنها سي 04 ئارام مصطفى حمد  .2
  

     بيست و بينج 52 ئاري فارس محمد  .3
  

       بيست و شةش 52 ئاسؤ كريم عمر  .4

قادر لطيفئاسؤ   .5      بيست و بينج 52 
  

     بيست و بينج 52 ئاشتى بهرام عزيز  .6
  

     بيست و جوار 54 ئاظين رشيد امير  .7
  

       بيست و حةوت 57 ئاكؤ علي قادر  .8

رسول ةئامانج نجا  .9      بيست و شةش 52 
  

     تةنها سي 04 ئةذين دلشاد أغا  .11
  

11.  
ابراهيم اسماعيل مام 

 بيست و جوار 54 شيَخ
    

  

12.  
ابراهيم بدرالدين 

 سي و دوو 05 شريف
    

  

     بيست و بينج 52 ابوبكر محمد خدر  .13
  

       سي و دوو 05 احمد سيروان عبدهللا  .14

       سي و يةك 00 احمد عباس احمد  .15

       تنها سي 04 احمد عبدالرحمان محمد  .16

داحمد عبدالكريم رشي  .17        سي و شةش 02 

       بيست و شةش 52 احمد فتاح حاجى مام  .18

       بيست و هةشت 58 فهمي موسى احمد  .19

       بيست و جوار 5 احمد كاوا خورشيد  .21

       بيست وشةش 52 أحمد محمد عمر  .21

       بيست و بينج 52 ادريس واحد هادي  .22



23.  
صنعان  اسراء

نيعبدالغ  بيست و جوار 54 
    

  

خضرفاتح  اسماء  .24        بيست و بينج 52 

       بيست و جوار 54 ايمان رحمان رسول  .25

       بيست وشةش 52 باخةوان محمد صالح  .26

       تةنها سي 04 بان وريا ظاهر  .27

       بيست و حةوت 57 باوةر ثشتوان مولود  .28

       سي و دوو 05 بةرزى محمد قادر  .29

       سي و جوار 04 بةهةشت رزطار محمد  .31

31.  
 عثمانبةهةشت 

 سي و حةوت 07 شةريف
    

  

على دةهامبشرى   .32      سي و بينج 02 
  

       بيست و بينج 52 بهية محمد عبدهللا  .33

       بيست و هةشت 58 توانا وليد ابراهيم  .34

سعدهللا خضر ثةيام  .35        بيست و بينج 52 

36.  
ثةيام محمد مستةفا 

 بيست و هةشت 58 احمد
    

  

دثريزاد شيرزاد رشي  .37        بيست و حةوت 57 

هطثشتيوان محمدامين   .38        بيست و نؤ 52 

عثمانجنطيز همزة   .39        سي ودوو 05 

       بينجبيست و  52 جوهر احمد اسماعيل  .41

     بيست وهةشت 58 خةندة عزت حمدامين  .41
  

     بيست و جوار 54 خديجة محمد عبدالخالق  .42
  

     بيست و يةك 50 داناس جتو على  .43
  

       بيست و جوار 54 دانية ماجد خضر  .44

       تةنها بيست 54 دةريا قهار فتاح  .45

46.  
دلكؤظان عبدالقادر 

 بيست و يةك 50 عوال
    

  

       تةنها بيست 54 ديار رشيد قادر  .47

       بيست و بينج 52 ديدار عرفى بكلك  .48

عادل فرحان ذيار  .49        بيست و جوار 54 

       بيست و دوو 55 ذيار وشيار علي  .51

عثمانذيان نجم الدين   .51        بيست و جوار 54 

       هةزدة 08 رابةر ازاد فاروق  .52

     هةشتسي و  08 رانيا جعفر حسن  .53
  

فؤاد محمدراويَذ   .54      بيست و جوار 54 
  

ابراهيم خدر رزطار  .55        بيست و شةش 52 

فاروق فؤادرشا   .56        بيست و بينج 52 



       بيست و حةوت 57 رغد جبار  على  .57

       بيست و جوار 54 روبار كاوة رزاق  .58

على حسين روثاك  .59        تةنها سي 04 

هينيروذان شوكت   .61        سي و جوار 04 

عثمانريان نريمان   .61        بيست و جوار 54 

       نؤزدة 02 ريَبوار غازى سليم  .62

اكرم محمد ريَدوان  .63        سي و جوار 04 

رحمان احمد ريَذين  .64        بيست و جوار 54 

       بيست و حةوت 57 ريَكار روستم نادر  .65

ودريَكار عبدالخالق مول  .66      جواربيست و  54 
  

     بيست و شةش 52 زانا غازى سعيد  .67
  

ياسين خليل زةينةب  .68      بيست و هةشت 58 
  

       بيست و بينج 52 زينب رمضان عثمان  .69

       بيست و بينج 52 زينب سعدى قادر  .71

71.  
سارا سعدي 
 بيست و شةش 52 عبدالرحمن

    
  

       تةنها سي 04 سارا محمد سليمان  .72

يوسف اسماعيلسارا   .73        بيست و نؤ 52 

صفاء احمد سارة  .74        تةنها سي 04 

       تةنها سي 04 سارة محمد معروف  .75

       تةنها سي 04 ساره محمد عمر  .76

     بيست و جوار 54 سامان جخسى يحيى  .77
  

صمد احمدساويَن   .78      تةنها سي 04 
  

عزيز حمد سةركار  .79      سي و حةوت 07 
  

صادق رشيدستار   .81        بيست و هةشت 58 

       تةنها سي 04 سالفا ابراهيم خلو  .81

       سي و سى 00 سنا بخارى جميل  .82

       بيست و شةش 52 سوزان احمد على  .83

       بيست و جوار 54 سؤزان عباس صمد  .84

       سي و دوو 05 سؤلين  شؤرش رسول  .85

       تةنها سي 04 سوما نةوروز حسين  .86

       بيست و حةوت 57 سيظان عمر رحيم  .87

رمضانسيالن سةردار   .88        سي و شةش 02 

     تةنها سي 04 شادبين هظال محمد  .89
  

     بيست و جوار 54 شارا رشيد على  .91
  

     بيست و جوار 54 شاكار رضا طاهر  .91
  



       تةنها سي 04 شةرمين اصغر حامد  .92

       سي و دوو 05 شةنط امير ناميق  .93

شيركو سردار شةيدا  .94        سي و يةك 00 

       سي و نؤ 02 شةيدا عزالدين قادر  .95

خوشةوىشكوفه عباس   .96        بيست و بينج 52 

       بيست و هةشت 58 شنؤ بكر قادر  .97

       سي و جوار 04 شوخ امير ناميق  .98

عثمانشيالن خالد   .99        بيست و حةوت 57 

انور رحمان شيماء  .111        سي و حةوت 07 

صباح مجيد شيماء  .111      بيست و شةش 52 
  

نعمان غفور شيماء  .112      تةنها سي 04 
  

مطلبضراخان اسعد   .113      بيست و شةش 52 
  

       سي و دوو 05 طةزنط محمد حسن  .114

       تةنها سي 04 طوران لقمان صديق  .115

       سي و دوو 05 عائشه عمر طاهر  .116

انورعبدالصمد فتاح   .117        بيست و بينج 52 

معبدهللا هوشيار سلي  .118        تةنها  سي 04 

       سي و يةك 00 عثمان فاضل مطلب  .119

       سي و يةك 00 على يوسف مراد  .111

       بيست و جوار 54 عماد ابراهيم حسين  .111

       بيست و شةش 52 عمر جليل عارف  .112

     سي و سى 00 عمر فقى طاهر  .113
  

مسعود سعيدعمر   .114      تةنها سي 04 
  

115.  
عمران ميرحاج تاج 

 سي و دوو 05 الدين
    

  

       تةنها سي 04 غازي يعقوب رشيد  .116

       نؤزدة 02 فاطمه أحمد اسماعيل  .117

       بيست و بينج 52 فاطمة رسول احمد  .118

       بيست و جوار 54 فاطمه مطلب ابراهيم  .119

       سي و سى 00 فخري جالل بازيد  .121

121.  
فرميسك فاخر 

 سي و شةش 02 نصرالدين
    

  

فؤاد  فرهنكفرهاد    .122        تةنها سى 04 

     سي و بينج 02 فيرؤز محمد شريف  .123
  

124.  
كؤضةر جالل محى 

 تةنها سي 04 الدين
    

  

       بيست و شةش 52 الجان خالد كريم  .125



       بيست وهةشت 58 النة كامران صالح  .126

حمدأمينلةنجة عبدهللا   .127        سي ويةك 00 

بكر هدايت ليَزان  .128        سي وبينج 02 

سيامند محمد مامند  .129        سي و سى 00 

       سي و شةش 02 محمد ابوبكر زينل  .131

       بيست و دوو 55 محمد أحمد حمد أمين  .131

       سي و حةوت 07 محمد إدريس سعدهللا  .132

       سي و حةوت 07 محمد ارشد قادر  .133

       سي و سى 00 محمد اكرم عثمان  .134

     سي و سى 00 محمد جمال سليمان  .135
  

     بيست و جوار 54 محمد رحمن حمدامين  .136
  

مصطفىمحمد عبدال   .137      بيست و نؤ 52 
  

انمحمد عبدالكريم فرح  .138        سي و دوو 05 

       سي و بينج 02 محمد عبدهللا كريم  .139

       بيست وشةش 52 محمد عمر مجيد  .141

       بيست و جوار 54 محمد نجاة صابر  .141

       سي و دوو 05 محمد واحد رسول  .142

  دواخستن     بيست و سى 50 محمد ياسين رسول  .143

       بيست وحةوت 57 محمد ياسين محمد  .144

يونس عثمانمحمود   .145        بيست و جوار 54 

مصطفىمروان رحمن   .146        سي و شةش 02 

     بيست و هةشت 58 مصلح خضر حمد  .147
  

     سي و نؤ 02 ميس فالح مدحت  .148
  

     سي و نؤ 02 مينا احمد مهدى  .149
  

       سي و يةك 00 مينا انور حمد امين  .151

       سي و نؤ 02 ناصح على ابراهيم  .151

152.  
نريمان يوسف محمد 

 بيست وجوار 54 على
    

  

       سي و سى 00 نزيرة رحمان عزيز  .153

       بيست وهةشت 58 نسيبة ارى حسين  .154

       بينجبيست و 52 نور وشيار عبدهللا  .155

       بيست و هةشت 58 هاودةنط  خليل محمد  .156

محمد رزطارهاوكار   .157        بيست و بينج 52 

     بيست و جوار 54 هاوناز كريم حسن  .158
  

نهايستان فارس سعدو  .159      سي و حةوت 07 
  

توفيق عزيز هةذار  .161      تةنها سي 04 
  



       بيست و حةوت 57 هةذار محمد احمد  .161

       بيست و جوار 54 هةردى كمال صابر  .162

       بيست و جوار 54 هةلَمةت يونس ياسين  .163

       تةنها سي  04 هدى عدنان على  .164

       سي و حةوت 07 هشام سعيد هيرو  .165

       بيست و بينج 52 هندرين رزاق خورشيد  .166

       بيست و بينج 52 هونةر حجي رسول  .167

       بيست و نؤ 52 هيَدى عبدهللا حسين  .168

       بيست و جوار 54 هيدي على عبدالرحمن  .169

     بيست و حةوت 57 هيَرؤ حيدر على  .171
  

     سي و يةك 00 هيَرؤ عبدهللا ابراهيم  .171
  

     بيست و بينج 52 هيَظي هيوا سليَمان  .172
  

       بيست و نؤ 52 هيَليَن عونى انور  .173

       بيست و جوار 54 هيلين مهدي صالح  .174

       سي و هةشت 08 هيَمن زرار حيدر  .175

       بيست و هةشت 58 هيَور روستم كاويس  .176

177.  
وريا شهاب محمد 

 بيست و شةش  52 صالح
    

  

فيض هللاوليد محمد   .178        تةنها سي 04 

خضر ياسين طه  .179        بيست و حةوت 57 

احمديوسف عبدهللا   .181        سي و هةشت 08 

181.  

 دردين زكى محمود

  

    

العقود لة )
المدنية، قانون 
( الدولي اإلنساني

 داواكراوة

( و %04لةسةر )
ة ( تاقيكردنةو04%)

 ئةنجام دةدات

182.  

عثمان سةروين حسن  

 بيست و جوار 54
    

هةموو وانةكان 
 داواكراوة

( و %04لةسةر )
ة ( تاقيكردنةو04%)

 ئةنجام دةدات

183.  

فرميَسك جبار 
 سي و شةش 02 عبدالقادر

    

هةموو وانةكان 
 داواكراوة

( و %04لةسةر )
ة ( تاقيكردنةو04%)

 ئةنجام دةدات

184.  

 هةرمان نادر قادر

  

    

 )القانون الدولي
، الخاص

األوراق 
، التجاري، 

قانون  اصول 
المحاكمات 

 قانونالجزائية، 
، الدولي اإلنسانى
 Academic 

English ) 
 داواكراوة

( و %04لةسةر )
ة ( تاقيكردنةو04%)

 ئةنجام دةدات

185.  

 جوان سالم رشيد
 نؤزدة 02

ِراثؤر
 ت

   

األوراق )
ة( عبورالتجاري  

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

186.  
ريفان محمد قاسم 

  
    

)اصول 
المحاكمات( 

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام



 دةدات عبورة حسين

187.  

حمة ابراهيمضراخان   

  
    

 ()العقود المدنية
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات

188.  

ودنيَضيروان فتاح مول  

  
    

 ()العقود المدنية
 عبورة

( %044لةسةر )
 تاقيكردنةوة ئةنجام

 دةدات
 


