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General English:وانةى  

 سالَ خشتةى منسةى كؤشش و كؤتايي
 2022- 2021ي خويََ َندنى بؤ سالَ  

     
   ى دووةمقؤناغ

  –شانكؤى سةالَ حةدديو  

 ايةوليََس كؤليَرى ياسـ
  ي ياسا بةش

  (     2ذمازةى يةكةكاى:       )  

  ناوى مامؤستاى بابةت/

  . د.جنات حمندامني -1

  مازديو دلهيا حمند عميم.م.  -1

 

ت
 يَ َبيهى

 

 

ئةجنامي كؤتايي 
 خوولي دووةم

%100 

 منسةى كؤتايي سالَ 

 خوولي  دووةم

%00 

ئةجنامي كؤتايي 
 خوولي يةكةم

%100 

منسةى كؤتايي سالَ 
 خوولي يةكةم

%00 

  منسةى كؤشش 
00% 

  ذ   ناوى سيانى

  بة 
 نووسني

  بة 
 ذمازة

 بة

 نووسني

 بة

 ذمازة

  بة
 نووسني

  بة 
 ذمازة

 بة 

 نووسني

 بة 

 ذمازة

 بة 

 نووسني

 بة 

 ذمازة

   3  ئازو عبدالزتار مخمد  13    سي و يةك                             

   2  ئاوێز عمر خزن  13   سى و ضواز                             

   1  ئەوین توفیق اخمد  13   سى ويةك                             

                            
 

   3  ئەوین شفر كریم  13   سى و شةش
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 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل

 

  االء یوزف مولود
5   

         
  

                  
 سى و

  حةوت
 13  

  ابراهیم تخزین خزن
3   

  

                             
  

 سى و

  شةش

   3  ابراهیم زیروان مخمد  13 

   8  ابو بكر عبدهللا علی  22    بيست و نَو                              

سى                              
   وضوار

   2  اخزان رضوان عبيد  13 

         
  

                  
 سى و

   ىةشت
 18  

  اخمد ابوبكر زینل
31   

   33  اخمد ذلیل مخمد  13    سى و يةك                             

                             
  

 سى و

  شةش

   32  اخمد سیرزاد یازین  13 

   31  اخمد كمال مشطفى  33    حةفدة                             

         
  

                  
بيست 
   وضوار

 23  
  اخمد ناشد مخمدامین

33   

   35  ازراء زعدهللا عمر  12    سى و دوو                             

سى                              
   وضوار

   33  ازماء روزتم مخمد  13 

   33  ازماء عزالدین شدیق  11    سى و سَى                              
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 سى و

  حةوت
 13  

  ازماعیل تخزین رخمن
38   

         
  

                  
 بيست و

   ىةشت
 28  

  افنان عبد الكریم خميد
32   

   21  إلوام عبدهللا قادر  13    سى و يةك                             

   23  ایمان جمال ذضر  11    سى و سَى                              

  11    سي                             
  ایمان زالم رمضان

22   

   21  ایمان عمر شالد  11   تةهنا سى                               

   23  ایمان مخمد عثمان  12    سى و دوو                             

  11    سي                             
  ایمان مناف عمر

25   

         
  

                  
 سى و

  حةوت
 13  

  أیمن کمال عثمان
23   

  12    سى و دوو                             
  بسار یونس خزین

23   

  

         
  

                  
 سى و

   ىةشت
 18  

  بنار علً قادر
28   

   22  امينبوار ازعد اخمد   13   سي وشةش                             

   11  بوار ریبوار شالح الدین  13    سى و يةك                             

  11    سى و سَى                              
  بەهێز سكر عبدهللا

13   

سي                              
  وىةشت

   12  پەیام عبدالذالق زرار  18 

  11    سى و سَى                              
  تابلۆ کرمانح شابر

11   
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   13  جمیل زیرو عیزی  12    سى ونؤ                             

سى                              
  وىةشت

   15  جوان كاوه شابر  18 

                            
 

  

   13  جەیالن کیفی خمد  22   بيست ودوو

   13  ذدیجى تخزین عزیز  15   سي و بينج                             

  15    سي وبينج                             
  ذۆرازان علی کاکەمین

18   

   12  دانا زردار عبدالخمید  13    سي وضوار                             

   31  رخماندلڤین بایز   21    بيست                             

         
  

                  
 بيست

  وشةش
 23  

  دڵنیا ذضر كاكل
33   

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  دلیر نو ري علً
32   

 سي                              

  وضوار

   31  دنیا شدیق ابراهیم  13 

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  دنیا مخمد خاتم
33   

   35  دیار امیر مخمود  15   سى و بينج                             

   33  دەريا فارس خمە رسيد  13    سي وضوار                             

   33  رامان هەژار شالد  3٣   سي                             

  سى و                             
 يةك 

 31  
  رامى زامان اخمد

38   
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  11   سي وسئ                             
  روداو زتار مخمد

32   

  

   51  روند رخمان زلیمان  13   سي ويةك                             

  33   ضواردة                             
  ريان دهام كريم

53   

   52  ريان كريم زليم  15    سي وبينج                             

   51  ریان مخمد عبدهللا  13   سي ويةك                             

  13    سي وضوار                             
  ریان هەژار خزین

53   

   55  ریباز فائق توفیق  12    سي ونؤ                             

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  رێزان سيروان ذالد
53   

         
  

                  
 سي و

   ىةشت
 18  

  رێسین رمضان مخمد
53   

   58  ریواس زرار اخمد  11    سي                             

   52  رەنگین اکرم شابر  13  سي وحةوت                             

                            
 

  

  22   بيست ودوو

  رەوەند سيروان کریم

31   

سي                              
  وىةشت

   33  رەیان رزول عمر  18 

                             
  

 سى و

  شةش

   32  زانا زرار ناشر  13 

   31  زبیر رساد خزین  11    سي وسئ                             

   33  زكريا عبدالواخد مزعود  11   سي وسئ                             
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 بيست

  وشةش
 23  

  زکریا شدام ازماعیل
35   

  21    بيست وسئ                             
  زکریا کامران جالل

33   

   33  زه یتون زرار مغدید  13   سي ويةك                             

 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل                    

 

   38  زهرە خزین مخمود

   32  زیتون شالد علً  12   سي ودوو                             

 سي                              

  وضوار

   31  زینب سواب ذلیل  13 

   33  زینب عمر طاهر  15    سي وبينج                             

  

 

   33  زینى ارزالن اخمد  13    سى وضوار                             

   35  زینى لطیف عمر  12   سي ودوو                              

   33  ژیان موزى یوزف  13    سي وضوار                             

   33  زارا ابراهیم خزین  11    سي                             

   38  زارا أميد مزعود  11    سى و سَى                              

   32  زینب نوزاد مخمدامین  22    بيست ونؤ                             

   31  زینب نیازى مشطفى  12   سي ودوو                             



Page 7 of 11   

         
  

                  
  سي 

  وحةوت
 13  

  زارا برهان یازین
32   

   81  زارا زرمد اخمد  12    سي ونؤ                             

   83  زارا شمد علً  11    سي                             

  13   سى ويةك                             

 زارا عبدالذالقازماعیل

82   

   81  زاریى ذالد مشطفی  22    بيست ونؤ                             

   83  زازگار فرهاد خزن  11   سي وسئ                             

   85  نوري علًزبأ   13   سى ويةك                             

         
  

                  
بيستوضوا

  ر
 23  

  زراب زلیم معروف
83   

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  زەرمەد جمعە ذضر
83   

   88  زكاال مغدید خامد  11   سي وسئ                             

   82  زکاال ساذەوان علً  12   سى ودوو                             

  15    سي وبينج                             
  زمیە  رؤوف عزيز

21   

   23  زورت هسيار كمال  11   سي وسئ                             

   22  زولین طارق فتد هللا  12   سى ودوو                             

                            
 

  

  21   بيست وسئ

  زوما زعدهللا رخمان

21   
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 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل           

 

   23  زوما مخمد اخمد

   25  زیران خزین کوزە  22    بيست ونؤ                             

   23  عبدالذالق كریمزیما   22    بيست ونؤ                             

   23  زیما علً شابر  11   تةهنا سى                              

   28  زەیما خزین خکیم  15     سي وبينج                             

         
  

                  
بيست 
   وضوار

 23  
  سازاد ئازاد مخمد

22   

         
  

                  
بيستوية

  ك
 23  

  ساناز مجید عمر
311   

 سى                              

 وحةوت

   313  سایان سوان نادر  13 

         
  

                  
 سى و

   ىةشت
 18  

  سمال جالل طى
312   

  15    سي وبينج                             
  سوباز زلیمان ملو

311   

   313  سووان زلیمان ملو  11   سى وسَى                              

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

 سویان ازماعیل

  چاوسین 
315   

   313  سیماء مطلب مولود  13   سى ويةك                             

   313  مخمد سەیدا اخمد  13   سى وشةش                             
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  بيست

  وحةوت
 23  

  شبا اخمد امین
318   

   312  شبریە عبدی اخمد  13   سي ويةك                             

         
  

                  
بيست 
   وضوار

 23  
 عبدالبازط انور سیر

  مخمد 
331   

   333  عبدالزتار جميل زعيد  22    بيست ونَو                              

   332  عبدهللا بسار عبدهللا  11    سى                              

  12   سى ودوو                             
  عبدهللا طاهر علً

331   

  

         
  

  13   سى وشةش                  
 عبدالمؤمن عبدالذالق

  مخمدامین
333   

   335  عبدالوهاب وریا شالد  15    سى وبينج                             

   333  عثمان خزين يزدين  21    بيست وسئ                             

   333  عماد ازماعیل ابراهیم  11   سى وسَى                              

   338  عمر سیروان نادر  12   سى ودوو                             

   332  فاطمى زالم كریم  15    سى وبينج                             

  13    سى و ضوار                             
  فاطمى شباح نوری

321   

  13  سى وحةوت                             
  فردوس ابراهیم توفیق

323   

   322 فردوس موفق عبدالرزاق  21    بيست وسئ                             

         

  

                 
  بيست

 

  وشةش

 23  

  فؤاد جمال قازم

321   
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   323  فوزیى شباح برایم  13  سى وحةوت                             

   325  فينك جمال رزول  22    بيست ونَو                              

  11   سى وسَى                              
  كانیاو كاوه طى

323   

   323  کاظم ناظم کریم ذان  12   سى ودوو                             

  22    بيست ونؤ                             
  کنیر مخمد عدي

328   

         
  

                  
 بيست

  وشةش
 23  

  کەنار ابو بکر مخمد
322   

  22    بيست ونؤ                             
  گەزەنگ ازعد مطلب

311   

   313  گەزەنگ سعبان رزول  21    بيست                             

         
  

  12   سى ودوو                  
  گەسبین كمال

  عبدالرخمن
312   

   311  لوزان زامً فاضل  13    سي وضوار                             

   313  لەنیا زاالر مخمود  13   سى وشةش                             

  28   بيست                             
  ماردين رخمن مشطفى

315   

  

         وىةشت                  

  11   سى وسَى                              
  مخبە فائز عما نوئیل

313   

   313  مخمد ابراهیم عبدهللا  11   سى وسَى                              

         
  

                  
 بيست

  وشةش
 23  

  مخمد برهان جمیل
318   

 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل           

 
  مخمد جعفر انور

312   
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 بيست

   وبينج
 25  

  مخمد ذالد باباسیر
331   

         
  

                  
  بيست

  وحةوت
 23  

  مخمد ر زكار اخمد
333   

   332  مخمد زکریا عزیز  13   سي وشةش                             

   331  مخمد سوان عبدهللا  12    سي ونؤ                             
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  11   سي وسئ                             
  مخمد طلعت شالد

333   

  13    سي وضوار                             
  مخمد علً کریم

335   

  سى و                             
 حةوت 

٧٣   
  مخمد كمال خزن

333   

  22    بيست ونؤ                             
  مخمد كمال عمر

333   

   338  مخمد لطيف عمر  21    بيست وسئ                             

         
  

                  
بيستوية

  ك
 23  

  مخمد مراد خزن
332   

   351  مخمد همداد عبدهللا  13  سي وحةوت                             

   353  مخمد همداد مقداد  13    سي وضوار                             

   352  مخمد واخد خمدامین  15    سي وبينج                             

   351  مخمد یخیی ابراهیم  دواخسنت                                

   353  مخمد یسار اکرام  13   سى ويةك                             

  13   سي ويةك                             
  مخمود شالد مخمود

355   

   353  مروه خیدر عبدهللا  11    سب                             

  

         
  

                  
 سي و

  حةوت
 13  

  مروە بدران بخري
353   

  22    بيست ونؤ                             
  مروە كرمانح رخمن

358   

         
  

                  
 بيست

  وشةش
 23  

  مریم جعفر بابکە
352   
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  سي 

  وحةوت
 13  

  مریم دین دار نعمان
331   

 

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  مریم مخزن علً
333   

   332  مزرور مظفر ازماعیل  22    بيست ونؤ                             

         
  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  مزلم لطیف خزین
331   

   333  مشطفى فاذر عبابكر  12    سي ونؤ                             

 سي                              

 وحةوت

   335  نور ذالد عزیز  13 

  13    سي وضوار                             
  نوروز معروف مخمد

333   

   333  نەهات شالح قادر  13   سي ويةك                             

   338  هالى زالم خزن  13   سى وشةش                             

  15    سى وبينج                             
  هدی نجاة عزاف

332   

   331  هدیە شابر مخمد  11   سى وسَى                              

   333  هونەر شباح ولً  12   سى ودوو                             

   332  هێدی مخمد رزول  12   ودووسى                              

   331  هیفاء شمد عبدهللا  13    سى وضوار                             

سى                              
  وىةشت

   333  هێلین ابو بکر عمر  28 
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  تةهنا  

  بيست 
 21  

 هێلین زعدهللا

  مشطفى
335   

   333  هیلین سیرزاد ابوبكر  15    سى وبينج                             

  

   333  هیلین سیروان خزین  15    سى وبينج                               

  13   سى ويةك                               
  هیلین یوزف عارب

338   

  
         

  
  13    سى و ضوار                  

  هێما هوسیار دە روێسنامق 
332   

  
         

  
                  

 بيست و

   ىةشت
 28  

  هیوا عثمان قادر
381   

   383  هيوا عزيز توفيق  11   تةهنا سى                                

   382  هەلکەوت کمال عوال  13    سي وضوار                               

  15    سى وبينج                               
  یادي چتو كاکەخمى

381   

   383  یازر عمار عشمت  13    سى و ضوار                               

   385  یەنار خمدامین برایم  13  سى وحةوت                               

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

) القانون الدويل العام 
  ،قانون 
الدستوري ، اصول 

 الفقو،  القانون 

   التجاري، 

Administrative   
 Lawداواكراوة ( 

      

  

                        

  ئاری موفق مخمود

383   

   
لة ىةموو وانةكان 
        داواكراوة 

  
  دواخسنت                      

  عبدالغفار عوالابراهیم 
383   
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)مصادر االلتزام، 
العام ،  القانون الدويل 

 اصول الفقو 

   ،القانون التجاري، 

general   
English داواكراوة  ) 

      

  

  دواخسنت                      

  اخمد معاذ مجید

388   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

) مصادر االلتزام، 
العقوبات  قانون 

العام،   القانون 
 العام  الدويل 

  ،قانون اإلداري ، 

      

  

                        

  بێ نوزیر علً زلیم

382   

  

  اصول الفقو،     

القانون التجاري(  
  داواكراوة 

                        

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

لة ىةموو وانةكان 
  داواكراوة 

      

  

                  
 بيست

   وىةشت
 28  

  چیا طلعت طى

321   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

لة ىةموو وانةكان 
  داواكراوة 

      

  

                        

  خنین زرمد ابراهیم

323   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

) قانون الدستوري، 
 اصول الفقو،   

القانون التجاري(   
  داواكراوة 

      

  

                        

  ژیلى شدرالدین مولود

322   
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  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

) القانون الدويل العام 
  ،قانون 

الدستوري، اصول 
  داواكراوهالفقو( 

      

  

                        

  عبدهللا سوان قادر

321   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

) مصادر االلتزام، 
القانون 

الدوليالعا 
 م ، القانون 

التجاري،   
قانونالدستوري 
   
  (داواكراوة 

      

  

                        

 فردوس ازماعیل

  ذورسید 

323   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

  دةدةات 

 لة ىةموو وانةكان 

  داواكراوة تةهنا لة 

 )قانون العقوبات(  

  نةبَيَت.

      

  

               
  

 
  

  بيست وسَى 

  

 21  

 مخمد عبدالكريم مخمود

325   

   

) مصادر االلتزام، 
  القانون الدويل العام، 

Administrative   
Law داواكراوة  )  

      

  

  دواخسنت                     

  مزرور شادق شوفی

323   

  

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

        لة ىةموو وانةكان داواكراوة 

  

  33   يازدة                  

  موند زردار خزین

323   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

لة ىةموو وانةكان 
  /  داواكراوة

      

  

  دواخسنت                     

  نازهنین علی فیض هللا

328   
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  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

 ) القانون الدويل

  العام، 
قانون  

الدستوري، 
االقانونالتجار  

   ي، 

Administrative   
Lawداواكراوة   )   

      

  

                        

  نازكى بابكر عبدهللا

322   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

        لة ىةموو وانةكان داواكراوة 

  

                  
 بيست

   وبينج
 25  

  نالی شفاءالدیننورالدین 

211   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

) مصادر االلتزام ، القانون 
 الدويل العام ،

الدستوري(   قانون 
  داواكراوة 

      

  

                        

  نورا نزار شابر

213   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

        )اصول الفقو(  عبورة

  

                        

  ئەڤین ادریس ابوبکر

212   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

 )قانون الدستوري(  

  عبورة
      

  

                        

  اخمد اكرام شدیق

211   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

(  
(Administrativ  
  e Law  عبورة

      

  

                        

  امیره علی یونس

213   
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  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

  )قانون العقوبات 

  العام( عبورة 
      

  

                        

  تارا هونر انور

215   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

 )القانون التجاري( 

  عبورة
      

  

                        

  دیالن كامران مخمد

213   

 تةهنا لة كؤتايي

ساَل   تاقيكردنةوة 
 دةدات  ئةجنام 
  % و6٣لةسةر  

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

1٣٣ 
  دةكرَيَ ت.

       )اصول الفقو(  عبورة

  

                        

  رامیار خیدر جوهر

213   

 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  تاقيكردنةوة 
دةدات  ئةجنام 
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

1٣٣ 
َ ت. ََ   دةكرَي

  )القانون الدويل 

  العام(  عبورة 
      

  

                        

  رهزون برهان رزول

218   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

 )قانون الدستوري(  

  عبورة
      

  

                        

  زیما علی نادر

212   
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 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  تاقيكردنةوة 
دةدات  ئةجنام 
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

1٣٣ 
  دةكرَيَ ت.

 )قانون الدستوري(  

  عبورة
      

  

                        

  سایان عبدهللا عزیز

231   

  

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

(  
(Administrativ  
  e Law  عبورة

      

  

                        

  عبدهللا زلیم انور

233   

 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  
تاقيكردنةوةئةجنام 

دةدات  
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

 1٣٣ 
   دةكَريَت.

  )قانون العقوبات 

   العام( عبورة
      

  

                        

  فرهاد مخمد اخمد

232   

 

 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  تاقيكردنةوة 
دةدات  ئةجنام 
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

1٣٣ 
  دةكرَي ت.

 )القانون التجاري( 

  عبورة
      

  

                        

  مخمد زرهنگ مسیر

231   
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 كؤتاييتةهنا لَة  

ساَل  تاقيكردنةوة 
دةدات  ئةجنام 
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

 1٣٣ 
   دةكريَت.

 )القانون التجاري(  

  عبورة
      

  

                     

  

   

 مخمد زیف الدین خزن

233   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

(  
(Administrativ  
  e Law  عبورة

      

  

                        

  مخمد مامند خمد

235   

 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  تاقيكردنةوة 
ئةجنام دةدات لةسةر 

  % و6٣

 )القانون التجاري( 

  عبورة
      

  

                        

  ناشر مخمد خمدأمین

233   

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

1٣٣ 
َ ت. ََ   دةكرَي

                          

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

(  
(Administrativ  
  e Law  عبورة

      

  

                        

  نیزام فارس برایم مال

233   
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 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  تاقيكردنةوة 
دةدات  ئةجنام 
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

 1٣٣ 
   دةكريَت.

        )اصول الفقو(  عبورة

  

                        

  هسیار ایدار عزیز

238   

  % و4٣لةسةر 

 %6٣  

 تاقيكردنةوة ئةجنام

   دةدةات

(  
(Administrativ  
  e Law  عبورة

      

  

                        

  هێلین شدیق سریف

232   

 تةهنا لة كؤتايي

ساَل  تاقيكردنةوة 
دةدات  ئةجنام 
 % و6٣لةسةر 

  دواتر منرةكةى 

 حتويلي سةر

 1٣٣ 
   دةكرَيَت.

(  
(Administrativ  
  e Law  عبورة

      

  

                        

  هیوا مشطفى قادر

221   

   


