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 يةولَيس  –شانكؤى سةاَلحةدديو 
 كؤلَيرى ياســــــــــــــا

 ابةشــــــي ياس
 خشتةى منسةى كؤشش و كؤتايي ساَل

 0200-0202بؤ ساَلي خوَيهدنى 
 

 ى سَييةمقؤنــــاغــــ

 الدولية المنظمات وانةى:

 

 ناوى مامؤستاى بابةت/

 ..................م.يةملةت غسيب. -2

 .........................ييناى علي االءم.... -0

 (       0)      ذمازةى يةكةكاى: 

 ناوى سيانى ذ

 منسةى كؤشش
 02% 

منسةى كؤتايي 
ساَل خوولي 

 %02يةكةم 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي يةكةم 

222% 

منسةى كؤتايي 
ساَل خوولي  

 %02دووةم 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي دووةم 

222% 

 
 

 تَيبيهى
 

بة 
 ذمازة

بة 
 نووسني

ة ب
 ذمازة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمازة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمازة

بة 
 نووسني

بة 
 ذمازة

بة 
  نووسني

          شي و دوو 32 مظور صابرئاريإ   1

 83 ئاشؤ حاروش امساعيٌ  2
شي و 
 ٖةظت

         

          شي و شئ 88 ئاشودة ايوب جوٖر  3

          شي و دوو 80 ئاظٓا امحد ُٖسة  4

          شي و دوو 80 محسة ئاظيصتا عبدايكادر  5

          شي و دوو 80 ئانؤ ريبوار فاروم  6

 02 ردلان محمدائاکام   7
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و شئ 88 ئاالء مظور صابر  8

          شي و دوو 80 ئاَيٓة محداَني محد  9

          شي و يةى 82 ئةشرئ خًيٌ حصني  10
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          و ظةش شي 80 ئةيةْد ٖئُ حمُد  11

          شي و شئ 88 ئيظإ عبدايكادر حمُد  12

 02 ئەڤین ادریس ابوبکر  13
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي و دوو 80 شريوإ رمحإ االء  14

          بيصت و ْؤ 04 ليابراٖيِ مشسئ حة  15

          شي و ظةش 80 ابراٖيِ عبداخلايل برايِ  16

 02 دابراٖيِ قارَإ حمُو  17
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي و ثيٓض 82 امحد انراّ صديل  18

          شي و ضوار 80 امحد اَري محد  19

 02 امحد حمُد شعيد  20
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و ثيٓض 82 امحد َعروف امحد  21

          شي و ثيٓض 82 ارنإ شريوإ امحد  22

اْةْراوة بة ٖؤى ْةداْى ثارةى ثاراييٌَمنرةى بؤ د دؤاشاَة رزطار دا  23      

          شي و ثيٓض 82 امساء أزاد عبدالعسيس  24

          شي و شئ 88 امساء حاجى محدشني  25

          شي و ظةش 80 امساء عثمان كريم  26

 02 اٌَ امساعيٌ إبراٖيِ  27
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي 82 اَرية عًي يوْض  28

          ضٌ 02 عثمان أَني ُٖسة  29

          شي و دوو 80 اَيٓة ْورايدئ يوشف  30

          شي و دوو 80 اميإ حصني امحد  31

          شي و ثيٓض 82 اميإ زيدإ فرحإ  32
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 82 مشاٍ ظيدٌاميإ   33
شي و 
 حةوت

         

          شي و دوو 80 اميإ ظريزاد خدر  34

 02 اميإ ظريوإ امحد  35
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و شئ 88 اميان كاظم رشيد  36

          شي و ضوار 80 رمضاناميإ ْرميإ   37

          بيصت و ْؤ 04 ايٓاط عًى حصني  38

          شي و ثيٓض 82 باْة َغديد عباط  39

          شي و ثيٓض 82 باوإ خًيٌ حمُد  40

 03 جعفر  بةٖروز محداَني  41
بيصت و 
 ٖةظت

         

 82 بةيإ داْا امساعيٌ  42
شي و 
 حةوت

         

 03 خباري اَري صديل  43
بيصت و 
 ٖةظت

         

 02 بلال یاسین صدیق  44
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي و ضوار 80 بوذاْة شةيوإ امحد  45

 82 برييظإ ناْيب نريِ  46
شي و 
 حةوت

         

          شي و دوو 80 ر انورتارا هون  47

          شي و ثيٓض 82 ثةياّ َكضود قاشِ  48

          شي 82 ثةياّ يوشف عبداهلل  49

          شي 82 حصٔ َريخإ حمُدأَني  50

          شي و دوو 80 داَإ ظوإ صابر  51



Page 4 of 14 

          شي و دوو 80 داْية ديعاد امحد  52

          شي و ثيٓض 82 مصطفى قادردخلوش   53

          شي و يةى 82 رمضانديدار امحد   54

          شي و شئ 88 مصطفىديعاد باقي   55

          شي 82 مال کریمڤان کودل  56

          شي و ثيٓض 82 ديار عسيس خواجة  57

          شي 82 ديالٕ تةْيا صدرايدئ  58

 02 اهلل امحدفيض ديالٕ   59
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي 82 ديالٕ ناَرإ حمُد  60

          شي و ظةش 80 عثمانٕ َغديد ديال  61

          شي و شئ 88 دەوەن نعمان احمد  62

          شي و شئ 88 ذوإ ناوة نانة برا  63

          شي و يةى 82 عثمانذيار حمُد   64

          شي و دوو 80 راَيار حيدر جوٖر  65

 02 رةشةٕ برٖإ رشوٍ  66
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي و ثيٓض 82 عيصى قرطاسروٖا   67

          شي و ثيٓض 82 رويدة مجاٍ قادر  68

          شي و ظةش 80 ريإ صاحل عُر  69

          شي و ثيٓض 82 ريإ عبداهلل ابراٖيِ  70

          شي و ضوار 80 ريإ فرٖاد امساعيٌ  71

          شي و دوو 80 ريإ حمصٔ نريِ  72

          شي و ثيٓض 82 رياض امحدريبني   73

          بيصت و ْؤ 04 زاْا جرجيض انرّ  74



Page 5 of 14 

          شي و يةى 31 ربطىزيٓب امحد شيدو   75

          شي و دوو 80 زيٓب اَني شعيد  76

 82 فؤاد طاهرزيٓة   77
شي و 
 حةوت

         

          شي 82 خًيٌ خطابشارا   78

          شي و شئ 88 شارا رشوٍ ظاباز  79

          شي 82 جميد رياضشارا   80

          شي و يةى 82 شارة نريِ حمُد  81

          شي و ثيٓض 82 شازإ عُاد فارط  82

          شي و ضوار 80 شاْدرا شالّ ايًيا  83

 82 شةروئ امحد عبدايوٖاب  84
شي و 
 حةوت

         

          شي و شئ 88 شةروئ حتصني فاتح  85

          شي و ظةش 80 شةروئ صاحل قادر  86

  مسية زرار محد  87
02 

بيصت و 
 ثيٓض

         

          شي و ثيٓض 82 مسية حمُد ابراٖيِ  88

          شي و ثيٓض 82 مسية حمُد امحد  89

          شي و دوو 80 شٓدط فاريل عًي  90

          شي 82 شورإ ظٗاب جٗاد  91

          شي و دوو 80 خإ يكُإ َويودةشورَ  92

          شي و ضوار 80 دشؤَا قاشِ امح  93

          ضٌ 02 شيبإ امساعيٌ حمُد  94

          شي و دوو 80 شيظإ حمُد حمُود  95

          شي 82 ْادر عليشيُا   96
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          شي 82 ٔ شالّ يعكوبشيُ  97

          شي و يةى 82 سعیدوان سروت حمەةيس  98

          بيصت و ْؤ 04 رمضانظادى حمُد   99

          شي و دوو 80 ابر حصنيظاطوٍ ص  100

          شي و شئ 88 ظايإ عبداهلل عسيس  101

          شي و يةى 82 ظريف ْوري محد  102

          شي و ظةش 80 ظٗريإ شتار حمُد  103

          شي و ثيٓض 82 ظريئ ناَرإ عًى  104

      منرةى بؤ داْةْراوة بة ٖؤى ْةداْى ثارةى ثاراييٌَ شيماء جاشم محد  105

          شي و دوو 80 دياري نانةظني شيماء  106

          شي و ظةش 80 عثمان حصنضرؤ   107

          شي و ضوار 80 طةظبني ناَرإ شعداهلل  108

          شي و شئ 88 طؤْا ممٓد حمُد عباط  109

          شي و دوو 80 طيالٕ شًيُإ قادر  110

          و ظةش شي 80 ظيإ امساعيٌ حصني  111

          شي و ظةش 80 يإ ايوب ٖدايتظ  112

          شي 82 عثمانظيإ حمُد   113

          شي و ظةش 80 رمضانظيٓؤط عبدايهريِ   114

          شي و ثيٓض 82 عاصِ ٖاظِ امساعيٌ  115

          شي و دوو 80 عاَر عبدايوٖاب َويود  116

 82 علي امحد عبدالباشط  117
شي و 
 حةوت

         

          شي 82 صني عًيعبدايرمحٔ ح  118

          شي 82 عبدايهريِ حامت حمُد  119

          شي و ضوار 80 عبداهلل شاَي حبيب اهلل  120
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          شي 82 ليعبداهلل سلام ع  121

          شي و شئ 88 عبداهلل شليم انور  122

 83 عبري حصٔ حصني  123
شي و 
 ٖةظت

         

          شي و يةى 82 عسمية َوشى محيد  124

          شي و شئ 88 عًى امحد خدر  125

          شي و يةى 82 عًى اَري امحد  126

          شي و دوو 80 عُر جوٖر اْور  127

          شي و يةى 82 عيصى جرجيض صابر  128

          شي و ثيٓض 82 عيصى يوْض حصٔ  129

          شي 82 مان غریبعثغریب   130

          شي و شئ 88 وزير عُر فاطمى  131

 82 فرحإ غازى برٖإ  132
شي و 
 حةوت

         

 02 كانيبفرياد حمُد   133
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و ثيٓض 82 شعيد لطيفناريَس   134

          شي و ضوار 80 نةبري حتصني شًيُإ  135

          شي 82 الجإ عسيس عبداهلل  136

 83 الظا ناَريإ غالّ حصني  137
شي و 
 ٖةظت

         

          شي و ثيٓض 82 مصطفىظإ يكُإ ال  138

          شي و دوو 80 عثمانيبٓإ وييد   139

          شي و ثيٓض 82 ييٓدا ْعُت صديل  140

          شي و يةى 82 ييَٗات اْسار قادر  141
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          شي 82 طاهرَاردئ عبدايضُد   142

          شي و دوو 80 عثمانَاريا مشاٍ   143

          شي و دوو 80 رهان محمدمبین ب  144

          شي و ظةش 80 مصطفى يوشفى مثو  145

          شي و ثيٓض 82 حمُد حصٔ قادر  146

          شي و ضوار 80 حمُد ديعاد خدر  147

          شي و ثيٓض 82 حمُد ديعاد عبدايرحيِ  148

          شي 82 حمُد شاالر جميد  149

          شي و شئ 88 حممد شتار مصطفى  150

 2 ُد شيف ايدئ حصٔحم  151
ئيُتحاْي 
 ْةنردية

         

 02 حمُد صباح حمُد  152
بيصت و 

 ثيٓض
         

          شي و شئ 88 حمُد صدرايدئ ومسإ  153

          شي 82 حمُد قادر صادم  154

          شي و شئ 88 حمُد ناوة قادر  155

          شي 82 حمُد نُاٍ شًيِ  156

 82 حمُد َآَد محد  157
شي و 

 ةوتح
         

          شي و ثيٓض 82 شعديحمُد ٖاوار   158

          شي 82 حمُد يوْض صادم  159

          شي و شئ 88 حمُداَني ٖالٍ عُر  160

 83 حمُود ٖيُإ عبداهلادي  161
شي و 
 ٖةظت

         

          شي 82 َروة خايد حمُود  162
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          شي و شئ 88 اَني عسيس مظفر  163

 83 َٗا عُار ناٌَ  164
شي و 
 ٖةظت

         

          شي و ثيٓض 82 َيديا قاشِ امساعيٌ  165

          شي و ثيٓض 82 َيهائيٌ حمُد عبداهلل  166

          شي و ظةش 80 مصطفىْارئ فتحى   167

          شي و دوو 80 ًْٗة ناَرإ عُر  168

          شي و شئ 88 ْيإ ديري حصٔ  169

 82 ْيدا عسيس شعيد  170
شي و 
 حةوت

         

          شي 82 ْيساّ فارط برايِ  171

          شي و ظةش 80 ْيطا مشض ايدئ حمُدأَني  172

          شي و ضوار 80 ْيٓويتا داود ممًوى  173

          شي و ثيٓض 82 ٖةتاو شعداهلل عباط  174

          شي و ثيٓض 82 خضرٖةرَإ عُر   175

 82 ٖدى يوْض َويود  176
شي و 
 حةوت

         

          شي 82 ٖعيار ايدار عسيس  177

          شي و ضوار 80 ٖوظبني ْسار عبيد  178

          شي و دوو 80 حمُد عليٖيَعوو   179

          شي و دوو 80 عثمانٖيًَني مجاٍ   180

          شي و ثيٓض 82 ٖيًَني شًيُإ حمُد  181

          شي و دوو 80 ٖيًَني صديل ظريف  182

          شي و شئ 88 بخطاٖيًَني عبداهلل   183

 83 ٖيًَني َعروف امحد  184
شي و 
 ٖةظت
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          شي و دوو 80 ٖيًَني ْاصح حمُداَني  185

 82 ٖيًَني ْوزاد ظريف  186
شي و 
 حةوت

         

          شي 82 ٖئَُ رفيل حمُد  187

          ضٌ 02 ٖيوا حمُد محيد  188

 03 قادر مصطفىٖيوا   189
بيصت و 
 ٖةظت

         

          شي و ضوار 80 حويس امحد وفاء  190

          شي 82 يصرى بةظدار اشهٓدر  191

           طىنانة  امساء  192

) احهاّ 
 االيتساّ، 

قانون 
الصركات،  

مالية العامة( 
 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

 02 اَري خًيٌ جاشِ  193
بيصت و 

 ثيٓض
        

)احهاّ 
اّ، أعُاٍ االيتس

 ، اإلدارية
السواج والطالق،  

قانون 
الصركات،  

مالية العامة، 
قانون العمل، 

املنظمات 
 الدولية( 
 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

         شي 82 ٓاط حمُد حصنيري  194

) احهاّ 
 االيتساّ، 

قانون 
الصركات،  

املنظمات 
 الدولية( 

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات
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 داوانراوة

           عدْإ رظاد ْورى  195

)احهاّ 
االيتساّ، أعُاٍ 

 ، اإلدارية
السواج والطالق،  

قانون 
الصركات،  

مالية العامة( 
 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

           علي عسيس ىكيف  196

ية ٖةَوو 
واْةنإ 
 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

           حمُد خًيٌ جنِ ايدئ  197

)احهاّ 
االيتساّ، أعُاٍ 

 ، اإلدارية
السواج والطالق،  

قانون 
الصركات،  

مالية العامة، 
 قانون العمل( 

 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

ْةداْى ثارةى ثاراييٌَ منرةى بؤ داْةْراوة بة ٖؤى َعري حمُد شرٖٓو  198      

ية ٖةَوو 
واْةنإ 
 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

           عثمانحمُد صباح   199

)احهاّ 
االيتساّ، قاْوٕ 

ايعكوبات 
السواج  اخلاص، 

والطالق،  
قانون 

الصركات،  
 مالية العامة( 

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 دةدةات ئةجناّ
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 داوانراوة

           ْاصر حمُد محداَني  200

ية ٖةَوو 
واْةنإ 
 داوانراوة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

           ابراهيم حممد أمني  201

 )مالية العامة( 
 عبورة

تةْٗا ية نؤتايي 
شاٍَ  تاقيهردْةوة 

ئةجناّ دةدات 
% و 04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
 044حتويًي شةر 
 دةنريَت.

           ذيار وظيار عًى  202

 )مالية العامة( 
 عبورة

تةْٗا ية نؤتايي 
شاٍَ  تاقيهردْةوة 

ئةجناّ دةدات 
% و 04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
 044حتويًي شةر 
 دةنريَت.

           شردار صاحل عُر  203

)احهاّ 
االيتساّ(   

 عبورة

تةْٗا ية نؤتايي 
شاٍَ  تاقيهردْةوة 

ئةجناّ دةدات 
 % و04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
 044حتويًي شةر 
 دةنريَت.

           مسيإ جصاّ َعري  204

)احهاّ 
االيتساّ(   

 عبورة

تةْٗا ية نؤتايي 
شاٍَ  تاقيهردْةوة 

ئةجناّ دةدات 
% و 04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
 044حتويًي شةر 
 دةنريَت.
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           شيف شعدى خًيٌ  205

)احهاّ 
االيتساّ(   

 عبورة

تةْٗا ية نؤتايي 
شاٍَ  تاقيهردْةوة 

ئةجناّ دةدات 
% و 04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
 044حتويًي شةر 
 دةنريَت.

           شيواد بابهر حصني  206

)احهاّ 
االيتساّ(   

 عبورة

تةْٗا ية نؤتايي 
شاٍَ  تاقيهردْةوة 

ئةجناّ دةدات 
% و 04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
 044حتويًي شةر 
 دةنريَت.

           نشيالن نورالدين عبدالرمح  207

)قانون الصركات( 
 عبورة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

           فوزية َغديد حمُد  208

Academic 

English) )  
 عبورة

% و 04يةشةر 
04 %

تاقيهردْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

           حممد أزاد نازدين  209

  )السواج والطالق(
 عبورة

تةْٗا ية 
نؤتايي شاٍَ  

دْةوة تاقيهر
ئةجناّ دةدات 

% و 04يةشةر 
دواتر منرةنةى 
حتويًي شةر 

دةنريَت. 044  

           عبد يحمُد غاز  210

 )مالية العامة( 
 عبورة

تةْٗا ية 
نؤتايي شاٍَ  
تاقيهردْةوة 
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ئةجناّ دةدات 
% و 04يةشةر 

دواتر منرةنةى 
حتويًي شةر 

دةنريَت. 044  

 


