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 ٍةولَيس  –شاىكؤى سةاَلحةدديً 
 كؤلَيرى ياســــــــــــــا

 ابةشــــــي ياس
 خصتةى منسةى كؤشض و كؤتايي ساَل

 0200-0202بؤ ساَلي خوَييدىى 
 

 يةكةوقؤىــــاغــــى 

 عله االجساو والعقاب واىةى:

 

 ىاوى مامؤستاى بابةت/

 د. زشطاز حمند , د. عناد فتاح -2

 عباسد. تافكة  -0

 (   أ,ب,ج,د)    يةكةكاٌ: ذمازةى 

 ىاوى سياىى ذ

 منسةى كؤشض
 22% 

منسةى كؤتايي ساَل 
 خوولي يةكةو

 42% 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي يةكةو 

222% 

منسةى كؤتايي ساَل 
 خوولي  دووةو 

42% 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي دووةو 

222% 

 
 

 تَيبييى
 

بة 
 ذمازة

بة 
 ىووسني

بة 
 ذمازة

بة 
 ىووسني

بة 
 ذمازة

بة 
ووسنيى  

بة 
 ذمازة

بة 
 ىووسني

بة 
 ذمازة

بة 
  ىووسني

          سى ونوَ 93 ئاریان یحیى کریم  1

          سى وهةشت 93 س سالار محمودیئار  2

          سى وحةوت 93 ئارین أزاد حیدر  3

          سى وثيَهج 93 ئاشتى رجب طه  4

          سى وثيَهج 93 ئاشنا عسیس عبداهلل  5

          سى حةوت 93 یق سعیدستا رفیئاڤ  6

          بيست ودوو 22 ئالاء رمضان حسین  7

          بيست ونوَ 23 ئالان حامد عدو  8

9  
بيست  23 ئامانج اسو هاشم

 وهةشت
         

         بيست  23 من حسینیئهرکان ه  10
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 وثيَهج

          سى وهةشت 93 ئهژین احمد مصطفى   11

          بيست وسىَ 29 اهللئهوین جمعه عبدا  12

          سى ويةك 93 ئهوین ریاض خورشید  13

          سى وشةش 93 ئهوین سلیمان عبداهلل  14

          بيست ونوَ 23 ابراهیم شیرو سلیم  15

16  
بيست  23 ابراهیم عبداهلل سعید

 وثيَهج
         

          سى 93 یرداودباحمد وریا   17

18  
بيست  23 رین اسماعیل یوسفآ

 وحةوت
         

          سى وحةوت 93 سامه عجیل رسولأ  19

          سى وهةشت 93 اسراء حکمت طاهر  20

          سى وجوار 93 اسراء خلیل علي  21

          بيست وسىَ 29 اسراء صدیق احمد  22

           دواخسنت سراء همداد هاشمإ  23

          سى ودوو 92 اسماء علي طه   24

          صفر صفر معروفاسماء علي   25

          سى ونوَ 93 اسماء یوسف محمد  26

          سى ودوو 92 محمد  اشنا محي الدين   27

28  
بيست  23 ماندا زیاد کورکیسأ

 وثيَهج
         

29  
بيست  23 نعام اسماعیل کریمإ

 وحةوت
         



Page 3 of 18 

           دواخسنت ایلاف علي فائق  30

          هجسى وثيَ 93 ایمان صلاح حسن  31

          سى وهةشت 93 ایوب سلیمان کژ   32

          سى 93 ابراهیم ىبارین عل  33

34  
بيست  23 باوەر شوکت اسعد

 وهةشت
         

          سى وثيَهج 93 تان جمیل مارفوب  35

          سى ودوو 92 بیلال طه احمد  36

          سى ودوو 93 بینهر عادل احمد  37

          سى وحةوت 93 برایمێن هیمداد لبه  38

39  
بيست  23 بههرە جمعه عبداهلل

 وجوار
         

          سى وحةوت 93 رس برزان عمریپ  40

          سى وسىَ 99 ثابت حمد عثمان   41

          سى وسىَ 99 جوان فاتح خضر  42

          سى 93 جینان وریا محمد   43

44  
بيست  23 زاد  رشید أدالیا 

 وثيَهج
         

           دواخسنت دانى جوهر حسین  45

          سى ونوَ 93 دلڤین اومید عسیس  46

          بيست وسىَ 29 دلڤین طلعت محمد  47

          سى ونوَ 93 دیار صلاح حسن  48

          سى ونوَ 93 رین فاخر احمدید  49

          سى وثيَهج 93 رام عبداهللأدیلان   50
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          سى ودوو 92 يدیلمان نریمان شاف  51

          سى وثيَهج 93 ازاد محمدئدەریا   52

          سى ودوو 92 روا ابراهیم حمد  53

          سى وسىَ 99 کریم مامند كروند  54

          سى وجوار 93 رۆمان بهرام جلال   55

          سى وشةش 93 ریان عبدالرحمن خالص  56

          ثازدة 33 ریان محمد حسن  57

          سى وشةش 93 ریان محمد غائب  58

          سى وسىَ 99 ریان هیمن محمد  59

          سى وحةوت 93 رێبهر فرمان احمد  60

61  
بيست  23 دوان یوسف احمدير

 وثيَهج
         

          صفر صفر رەوشت جمال عبدالرحمن  62

          سى وسىَ 99 يرەیان عبدالرحمن نب  63

          سى وشةش 93 زکریا لڤند ناصر  64

          سى وحةوت 93 زهرە فرمان جوهر  65

          جن 33 يسعد يزیتون فتح  66

          سى ونوَ 93 زیلان نایف فقی برایم  67

          سى وجوار 93 زینب شیروان رحمن  68

          سى ونوَ 93 زینب شیروان قادر  69

          سى وشةش 93 زینب فرهاد نجاة  70

          سى وجوار 93 ینه فاخر رحمانز  71

          سى وحةوت 93 ژاکاو عبدالستار جلال   72
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73  
بيست  23 ژیان حسن بکر

 وثيَهج
         

          سى ونوَ 93 ژیر  سالار حسن  74

          سى وحةوت 93 ژیلا ابراهیم عولا  75

76  
بيست  23 سارە مدحت نامق

 وهةشت
         

          بيست ونوَ 23 سالار ملا یوسف   77

          بيست ودوو 22 سالم سوار شاکر   78

          سى وجوار 93 ساناز کامران ظاهر  79

          بيست 23 سحر سردار حسن  80

81  
بيست  23 سروە هیرش عبدالرحمن

 وشةش
         

          سى وحةوت 93 ر عبدالقادريسعد دل  82

          سى ويةك 93 سفر محمود اسماعیل  83

          سى وحةوت 93 سفین سالار رحمن   84

          سى ويةك 93 سلمان لقمان علي سلیمان   85

86  
بيست  23 شعبان رمضان ىسلو

 وهةشت
         

          سى نوَ 93 سندس صلاح غفور  87

          سى وثيَهج 93 سندس محمد عثمان   88

          سى 93 سوزان صلاح انور  89

          سى 93 يمین باقسولین حمدا  90

          جن 33 سۆما صادق عباس  91

         بيست  23 مجيد ىسیڤهر عل  92
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 وهةشت

          سى وثيَهج 93 سیما جعفر عبداهلل  93

          جن 33 سيما حسيب محسن  94

          سى 93 سینار حسکو خلیل   95

          جن 33 اسماعیلسهوسهن مظفر   96

          سى ودوو 92 طالب سهیوان فرحان   97

          سى وثيَهج 93 رزاد پیرويشلێر ش  98

          نوزدة 33 شیلان هاشم کریم  99

          سى وهةشت 93 شهنگه شێروان احسان  100

          سى ونوَ 93 محمد يول وشهوب  101

102  
 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَن شهیدا شهوقی رشید

 
     

103  
 صفر قهرمان يصفا مهد

         صفر
،  General English)تهنها له 

 داواکراوە (كوردناسى، اللغة العربية

          سى ودوو 92 صفاء سالار مصطفى  104

          بيست ونوَ 23 عبدالرحمن مهدی حمد  105

          بيست ونوَ 23 مید محمدوعبداهلل ا  106

          يةكسى و 93 عبداهلل عبدالجلیل عبداهلل  107

108  
بيست  23 سیروان جمیل كعبدالمال

 وهةشت
         

          سى 93 عسالدین محمد کمال   109

110  
بيست  23 عسل نصرت جورج 

 وجوار
         

          سى ويةك 93 مير عمر أعلي   111
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          سى ويةك 93 علي حسین محمد  112

          سى 93 علي خضر صابر   113

114  
رةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَنمن عمر رقیب حسین  

 
     

          نوزدة 33 عمر عماد شرف الدین  115

116  
بيست  23 فاطمه جمال احمد

 وحةوت
         

          جن 33 فردوس حسن خضر   117

          سى وشةش 93 رزاد حسینيفردوس ش  118

119  
بيست  23 فیردوس هیمن محمد

 وشةش
         

          سى ويةك 93 ار طالبڤانیا دی  120

          سى وحةوت 93 ڤیان طاهر صالح   121

          سى ويةك 93 شمال ناصح يکان  122

           دواخسنت کژال یوسف جعفر  123

          سى ونوَ 93 کوثر عماد یاسین  124

          سى وثيَهج 93 کۆدۆ حامد حسین  125

126  
بيست  23 کهنار جمعه خالد

 وشةش
         

          بيست ونوَ 23 کهنار فتاح احمد  127

          سى وشةش 93 ند شاخوان کریمهڤوگ  128

          بيست ونوَ 23 گیلان محمد حسین  129

          سى وسىَ 99 رشیدي نگ غازەزهگ  130

131  
بيست  23 لاڤان نصرالدین عبدالواحد

 وحةوت
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          جن 33 لانه حسین محمدامین  132

133  
بيس  23 ص محمدلانه مخل

 وحةوت
         

          بيست وسىَ 29 فتاح يلاوان غاز  134

          سى وجوار 93 سان انور عثمانیل  135

          سى وسىَ 99 لینا یونس غلام  136

          سى 93 صباح خالد كمال  137

          سى وثيَهج 93 متین کریم مصطفى   138

139  
بيست  23 محمد اسماعیل کریم

 وحةوت
         

          صفر صفر محمد انور محمـد   140

          سى ودوو 92 محمد بمحمد سرتی  141

142  
بيست  23 محمد عثمان جمال

 وثيَهج
         

143  
بيست  23 يضى محمد علمرت

 وشةش
         

          سى وسىَ 99 مریم سرکوت ابراهیم  144

          سىَوثيَهج 93 منار فاضل عباس  145

          سى ودوو 92 ن حمدمهربان شاخهوا  146

147  
 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَن میر کرمانج محمد

 
    

          سى ويةك 93 مینا صلاح عسیس  148

          سى وحةوت 93 نارین فیصل محمد  149

150  
بيست  23 م جاسم قاسمظنا

 وثيَهج
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          سى وشةش 93 توفیق ينرمین عون  151

          سى ودوو 92 سیم سربست احمدن  152

          سى وهةشت 93 نور نجم الدین عبداهلل  153

          سى وحةوت 93 نیان حسیب کریم  154

          بيست ونوَ 23 نیان نوزاد عبداهلل  155

          سى ودوو 92 شاهین یاسین ىنید  156

157  
بيست  23 نهزەت محمد سلیم

 وهةشت
         

          سى 93 ينهوشیروان مصطفى عد  158

159  
بيست  23 هیا عمار زهیر

 وشةش
         

          جن 33 تان محمدوهێدی ب  160

          سى وسىَ 99 هێڤی کامران طاهر  161

          بيست 23 نوراهێڤین شمال   162

          سى ونوَ 93 لین سمیع رحمانيه  163

          سى 93 هێلین محمد مصطفى  164

          نوزدة 33 من اسماعیل عمريه  165

166  
بيست  23 عمر يمهد يههرد

 وحةوت
         

          سى ويةك 93 ههڵوێست محمد عبداهلل  167

          سى ودوو 92 ههنار ازاد حمدامین  168

169  
 بيست و 22 ىههورامان ابوبکر عل

 دوو
         

         بيست  23 وسیله عبدالکریم صابر  170
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 وجوار

          جن 33 برهان عبدالمجید یارا   171

          سى ودوو 92 یارا فارس حسین  172

173  
بيست  23 یسرى علي جمال

 وحةوت
         

          سى وثيَهج 93 يوسف صابر کریم  174

175  
بيست  23 ه یوسف منذر كاك

 وهةشت
         

          سى وثيَهج 93 یوسف نجاة عثمان   176

177  

 
 ئاریا اوات كمال 

         دةبجاز 23

قانون الدستوري،   مدخل  )
 Legal لدراسة القانون، 

Terminology عمم  ،
اللغة العربية،  اإلجرام، 

general english  ،
 كوردناسى،  تاريخ القانون( 

 داواكراوة

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

178  

 ئهڤین كاوه مولود

          

قانون الدستوري، تاريخ  ) 
 حقوق اإلنسان، انون،  الق

Legal Terminology )
 داواكراوة

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

179  

 احمد حامد سلیم 

         بيست ونوَ 02

مدخل لدراسة القانون،   )
عمم  قانون الدستوري، 

اإلجرام، حقوق االنسان(  
 داواكراوة

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

180  

 ڤین فیصل مجید محمدا
          

مدخل لدراسة القانون،   )
قانون الدستوري، تاريخ 

 Legalالقانون، 

لةسةر 
% و 04
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Terminology04 (  داواكراوة %
تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

181  

 امین ابوزید على 

         دوازدة 20

لةسةر  لة هةووو وانةكان داواكراوة
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 ةدةاتد

182  

 باران زریان کانبي 

          

مدخل لدراسة القانون، )
 كوردناسى(

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

183  

 بالا دلیر صالح مصطفی

          

مدخل لدراسة القانون،   )
 Legalقانون الدستوري، 

Terminologyداواكراوة  ) 

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

184  

 رمسیه عباس حمد

          دواخسنت

حقوق قانون الدستوري، )
 Legalاإلنسان، 

Terminology ،
 كوردناسى، اللغة العربية، 

general English ) 
 داواكراوة

 

185  

 روناك عبدالكريم حمد

          

لةسةر  لة هةووو وانةكان داواكراوة
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 
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 دةدةات

186  

 نزانا پهیمان حس
          دواخسنت

لة هةووو وانةكان داواكراوة 
 general ،  تةنوا )

English )َنةبي 

 

187  

 سلیمان طارق حسن

04 
بيست 
 وشةش

        

مدخل لدراسة القانون،   )
حقوق قانون الدستوري، 

تاريخ اإلنسان، عمم اإلجرام ، 
 Legal،  القانون

Terminology ،
 كوردناسى، اللغة العربية( 

 وةداواكرا

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

188  

 شانیدار یوسف عثمان

منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى 
 ثاراليَن

      

لةسةر  لة هةووو وانةكان داواكراوة
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

189  

 شکریه یاسین اسماعیل 

          

قانون الدستوري، تاريخ )
 Legalالقانون، 

Terminologyداواكراوة  ) 

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

190  

 كاوه مصطفی  يعبدالبار

12 
بيست 
 ويةك

        

لةسةر  لة هةووو وانةكان داواكراوة
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

191  

 كارێس سیامند رسول 
          

قانون الدستوري، تاريخ )
 Legalالقانون، 

Terminologyداواكراوة  ) 

لةسةر 
% و 04
04 %

تاقيلردنة
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وة ئةجنام 
 دةدةات

192  

 محمد كريم قادر 

         شازدة 24

لةسةر  لة هةووو وانةكان داواكراوة
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

193  

 محمد یاسین طه

          

(Legal Terminology ،
 داواكراوة اللغة العربية( 

لةسةر 
% و 04
04 %

اقيلردنةت
وة ئةجنام 

 دةدةات

194  

 مسعود سليم محمد

 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَن

 
    

مدخل لدراسة القانون،   )
حقوق قانون الدستوري، 

تاريخ اإلنسان، عمم اإلجرام ، 
 Legal،  القانون

Terminology ،
 كوردناسى، اللغة العربية( 

 داواكراوة

لةسةر 
% و 04
04 %
ردنةتاقيل

وة ئةجنام 
 دةدةات

195  

  ينهله زکریا کانب

02 
بيست 
 وهةشت

        

لةسةر  لة هةووو وانةكان داواكراوة
% و 04
04 %

تاقيلردنة
وة ئةجنام 

 دةدةات

196  

 تابلۆ کرمانج صابر

          

)مدخل لدراسة القانون(  
 ةعبور

تةنوا لة كؤتايي 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
منرةكةى دواتر 
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حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

197  

 جهیلان کیفی حمد

          

(legal 

terminology )ةعبور 
تةنوا لة كؤتايي 

ساهَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

198  

 حنين سرمد ابراهيم

          

تةنوا لة كؤتايي  )حقوق االنسان( عبورة
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

199  

 ریان ههژار حسین 

          

 )قانون الدستوري( 
 ةعبور

تةنوا لة كؤتايي 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

200  

 رەوەند شیروان کریم
          

% و 04لةسةر  ةعبور )اللغة العربية( 
04 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

201  

 زكريا عبدالواحد مسعود
          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
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ئةجنام دةدات 
% و 04لةسةر 

دواتر منرةكةى 
حتويمي سةر 

 دةكريَت. 044

202  

 يزیتون صالح عل
          

 ستوري( )قانون الد
 ةعبور

% و 04لةسةر 
04 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

203  

 سارا برهان یاسین 
          

)مدخل لدراسة القانون(  
 ةعبور

% و 04لةسةر 
04 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

204  

 سبأ نوري علي 

          

(legal 

terminology )ةعبور 
تةنوا لة كؤتايي 

ساهَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

205  

 ؤوف عسيسسمیه ر

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور)علم االجرام( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

206  

 سوما سعداهلل رحمان
          

(legal 

terminology )ةعبور 
% و 04 لةسةر

04 %
تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات
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207  

 شازاد ئازاد محمد
          

  )قانون الدستوري(
 عبورة

% و 04لةسةر 
04 %

تاقيلردنةوة 
 .ئةجنام دةدةات

208  

عبدالباسط انور شیخ 
 محمد

          

(legal 

terminology )ةعبور 
تةنوا لة كؤتايي 

ساهَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
اتر منرةكةى دو

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

209  

 عبدالستار جميل سعيد 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

210  

 عثمان حسين يسدين
          

(legal 

terminology )ةعبور 
% و 04لةسةر 

04 %
تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

211  

 محبه فائس عما نوئیل

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور)تاريخ القانون( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية(            محمد جعفر انور   212
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ساهَ  
قيلردنةوة تا

ئةجنام دةدات 
% و 04لةسةر 

دواتر منرةكةى 
حتويمي سةر 

 دةكريَت. 044

213  

 محمد خليل نجم الدين

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور الدستوري()قانون 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

214  

 محمد طلعت صالح 
          

(legal 

terminology )ةعبور 
% و 04لةسةر 

04 %
تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

215  

 محمد لطيف عمر
          

% و 04لةسةر  ةعبور )اللغة العربية( 
04 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

216  

 محمود صالح محمود

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04ةسةر ل
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

217  
           مهند سردار حسين

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور الدستوري()قانون 
ساهَ  
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تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

218  

 هدی نجاة عساف 

          

 )قانون الدستوري( 
 ةعبور

كؤتايي  تةنوا لة
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

219  

 هیلین یوسف عارب 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور)كوردناسى( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

 


