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 يةكةمقؤنــــاغــــى 

 القانوى لدراسةاملدخل  وانةى:

 

 ناوى مامؤستاى بابةت/

 د. شواى عنس خليل -1

 خضر رمحانم.م.زيداز  -2

 (       ٨)      كاى: ذمازةى يةكة

 ناوى سيانى ذ

 منسةى كؤشش
 00% 

منسةى كؤتايي ساَل 
 خوولي يةكةم

 00% 

ئةجنامي كؤتايي 
 %100خوولي يةكةم 

منسةى كؤتايي ساَل 
 خوولي  دووةم 

00% 

ئةجنامي كؤتايي 
 %100خوولي دووةم 
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            رەوشت جمال عبدالرحمن  62

          ست ونؤبي 11 يرەیان عبدالرحمن نب  63
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          بيست وحةوت 12 يسعد يزیتون فتح  66
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85  
سلمان لقمان علي 

 سلیمان 
13 

          بيست

          سى 23 شعبان رمضان ىسلو  86
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96  
سهن مظفر سهو

 اسماعیل
11 

          بيست ونؤ

          بيست وثَينج 14 سهیوان فرحان طالب   97

          بيست وحةوت 12 رزاد پیرويشلێر ش  98
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112  
 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل ی رشیدشهیدا شهوق

 
     

113  
           قهرمان يصفا مهد

،  General English)تهنها له 
 داواکراوە (كوردناسى، اللغة العربية

          يةكسى و 29 صفاء سالار مصطفى  114

          بيست وضوار 13 عبدالرحمن مهدی حمد  115

          بيست وضوار 13 مید محمدوعبداهلل ا  116

117  
عبداهلل عبدالجلیل 

 عبداهلل
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لاڤان نصرالدین 

 عبدالواحد
13 

          بيست
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          بيست ودوو 11 توفیق ينرمین عون  151

          بيست وشةش 15 نسیم سربست احمد  152
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158  
نهوشیروان مصطفى 

 يعد
1٨ 

          بيست وهةشت

          بيست وثَينج 14 هیا عمار زهیر  159

          بيست وثَينج 14 تان محمدوهێدی ب  161
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          بيست ودوو 11 ههنار ازاد حمدامین  168
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177  

 
 ئاریا اوات كمال 

         بيست ويةك 19

قانون الدستوري،   مدخل  )
 Legal لدراسة القانون، 

Terminology علم  ،
اللغة العربية،  اإلجرام، 

general english  ،
 كوردناسى،  تاريخ القانون( 

 داواكراوة

% 41ةر لةس
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

178  

 ئهڤین كاوه مولود

          

قانون الدستوري، تاريخ  ) 
 حقوق اإلنسان، القانون،  

Legal Terminology )
 داواكراوة

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

         بيست وضوار 13 احمد حامد سلیم  179

مدخل لدراسة القانون،   )
علم  ن الدستوري، قانو

اإلجرام، حقوق االنسان(  

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
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وة ئةجنام  داواكراوة
 دةدةات

181  

 اڤین فیصل مجید محمد

         بيست ونؤ 11

مدخل لدراسة القانون،   )
قانون الدستوري، تاريخ 

 Legalالقانون، 

Terminologyداواكراوة  ) 

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 ةدةاتد

181  

 امین ابوزید على 

         بيست وشةش 15

% 41لةسةر  لة هةموو وانةكان داواكراوة
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

182  

 باران زریان کانبي 

         بيست ونؤ 11

مدخل لدراسة القانون، )
 كوردناسى(

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

183  

 بالا دلیر صالح مصطفی

         بيست وسَى 12

مدخل لدراسة القانون،   )
 Legalقانون الدستوري، 

Terminologyداواكراوة  ) 

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

184  

 رمسیه عباس حمد

          دواخسنت

حقوق قانون الدستوري، )
 Legalاإلنسان، 

Terminology ،
 كوردناسى، اللغة العربية، 

general English)  
 داواكراوة

 

185  

 روناك عبدالكريم حمد

          

% 41لةسةر  لة هةموو وانةكان داواكراوة
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات
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186  

 زانا پهیمان حسن
          دواخسنت

لة هةموو وانةكان داواكراوة 
 general ،  تةنوا )

English )َنةبي 

 

187  

 سلیمان طارق حسن

         بيست وثَينج 14

خل لدراسة القانون،  مد )
حقوق قانون الدستوري، 

تاريخ اإلنسان، علم اإلجرام ، 
 Legal،  القانون

Terminology ،
 كوردناسى، اللغة العربية( 

 داواكراوة

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

188  

 شانیدار یوسف عثمان

       منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل

% 41لةسةر  ةموو وانةكان داواكراوةلة ه
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

189  

 شکریه یاسین اسماعیل 

          

قانون الدستوري، تاريخ )
 Legalالقانون، 

Terminologyداواكراوة  ) 

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

191  

 كاوه مصطفی  يعبدالبار

         سى 23

% 41لةسةر  داواكراوة لة هةموو وانةكان
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

191  

 كارێس سیامند رسول 

          

قانون الدستوري، تاريخ )
 Legalالقانون، 

Terminologyداواكراوة  ) 

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

192  

 محمد كريم قادر 
         بيست وسَى 12

% 41سةر لة لة هةموو وانةكان داواكراوة
% 61و 

تاقيلردنة
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وة ئةجنام 
 دةدةات

193  

 محمد یاسین طه

          

(Legal Terminology ،
 داواكراوة اللغة العربية( 

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

194  

 مسعود سليم محمد

 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَل

 
     

مدخل لدراسة القانون،   )
حقوق الدستوري، قانون 

تاريخ اإلنسان، علم اإلجرام ، 
 Legal،  القانون

Terminology ،
 كوردناسى، اللغة العربية( 

 داواكراوة

% 41لةسةر 
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

195  

  ينهله زکریا کانب

         بيست وهةشت 1٨

% 41لةسةر  لة هةموو وانةكان داواكراوة
% 61و 

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 ةدةاتد

196  

 تابلۆ کرمانج صابر

          

)مدخل لدراسة القانون(  
 ةعبور

تةنوا لة كؤتايي 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

197  

 جهیلان کیفی حمد

          

(legal 

terminology )ةعبور 
تةنوا لة كؤتايي 

سالَ  
تاقيلردنةوة 

دةدات  ئةجنام
% و 61لةسةر 

دواتر منرةكةى 
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 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

198  

 حنين سرمد ابراهيم

          

تةنوا لة كؤتايي  )حقوق االنسان( عبورة
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

199  

 ریان ههژار حسین 

          

 )قانون الدستوري( 
 ةعبور

تةنوا لة كؤتايي 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

211  

 رەوەند شیروان کریم
          

% و 41لةسةر  ةعبور )اللغة العربية( 
61 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

211  

 زكريا عبدالواحد مسعود

          

ا لة كؤتايي تةنو ةعبور )اللغة العربية( 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

212  

 يزیتون صالح عل
          

 )قانون الدستوري( 
 ةعبور

% و 41لةسةر 
61 %

تاقيلردنةوة 
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 ئةجنام دةدةات

213  

 سارا برهان یاسین 
         بيست وهةشت 1٨

)مدخل لدراسة القانون(  
 ةعبور

% و 41لةسةر 
61 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

214  

 سبأ نوري علي 

          

(legal 

terminology )ةعبور 
تةنوا لة كؤتايي 

سالَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

215  

 ؤوف عسيسسمیه ر

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور)علم االجرام( 
الَ  س

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

216  

 سوما سعداهلل رحمان
          

(legal 

terminology )ةعبور 
% و 41لةسةر 
61 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

217  

 شازاد ئازاد محمد
          

  )قانون الدستوري(
 عبورة

% و 41لةسةر 
61 %

ةوة تاقيلردن
 .ئةجنام دةدةات

218  

عبدالباسط انور شیخ 
           محمد

(legal 

terminology )ةعبور 
تةنوا لة كؤتايي 

سالَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 
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% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

219  

 عبدالستار جميل سعيد 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

211  

 عثمان حسين يسدين
          

(legal 

terminology )ةعبور 
% و 41لةسةر 
61 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

211  

 محبه فائس عما نوئیل

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور)تاريخ القانون( 
سالَ  
ةوة تاقيلردن

ئةجنام دةدات 
% و 61لةسةر 

دواتر منرةكةى 
 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

212  

 محمد جعفر انور 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور دستوري(ال)قانون            محمد خليل نجم الدين  213
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سالَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

214  

 محمد طلعت صالح 
          

(legal 

terminology )ةعبور 
% و 41لةسةر 
61 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

215  

 محمد لطيف عمر
          

% و 41لةسةر  ةعبور )اللغة العربية( 
61 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

216  

 محمود صالح محمود

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

217  

 مهند سردار حسين

          

ي تةنوا لة كؤتاي ةعبور الدستوري()قانون 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

218  
           هدی نجاة عساف 

 )قانون الدستوري( 
 ةعبور

تةنوا لة كؤتايي 
سالَ  
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تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

219  

 هیلین یوسف عارب 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور)كوردناسى( 
سالَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 61لةسةر 
دواتر منرةكةى 

 111حتويلي سةر 
 دةكريَت.

 


