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ئةجنام دةدات 
% و 04لةسةر 

دواتر منرةكةى 
حتويمي سةر 

 دةكريَت. 044

212  

 محمد جعفر انور 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية( 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
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 
 دةدةاتئةجنام 

215  

 محمد لطيف عمر
          

% و 04لةسةر  ةعبور )اللغة العربية( 
04 %

تاقيلردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور )اللغة العربية(            محمود صالح محمود  216



ساهَ  
تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

217  

 سردار حسينمهند 

          

تةنوا لة كؤتايي  ةعبور الدستوري()قانون 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
دواتر منرةكةى 

حتويمي سةر 
 دةكريَت. 044

218  

 هدی نجاة عساف 

          

 )قانون الدستوري( 
 ةعبور

تةنوا لة كؤتايي 
ساهَ  

تاقيلردنةوة 
ئةجنام دةدات 

% و 04لةسةر 
منرةكةى  دواتر

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

 
 


