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 يةوليَس  –شانكؤى سةالَحةدديو 
 كؤليَرى ياســــــــــــــا

 خشتةى منسةى كؤشش و كؤتايي ساهَ ابةشــــــي ياس
 2022-2021بؤ سالَي خويَهدنى 
 

 دووةمقؤنــــاغــــى 

 ياساي تاواني طشيت  وانةى:

 ناوى واوؤستاى بابةت/

 ث. د اوشدى حسني زمحاى . -1

 م.حمىد كاك المة مساين   -2 -2

 ى تسيسكة حتسني عبداهلل م. -3

 )            ( ذوازةى يةكةكاى: 

 ناوى سيانى ذ

 %40منسةى كؤشش 

منسةى كؤتايي 
 ساهَ خوولي يةكةم

 00% 

ئةجناوي كؤتايي 
خوولي يةكةم 

100% 

منسةى كؤتايي ساهَ 
 %00خوولي  دووةم 

ئةجناوي كؤتايي 
خوولي دووةم 

100% 

 
 

 تيَبيهى
 

بة 
 ذوازة

 بة 
 نووسني

 بة
 ذوازة

 بة 
 نووسني

بة 
 ذوازة

 بة 
 نووسني

 بة
ذوازة   

 بة
نووسني   

بة 
ذواز
 ة

  بة نووسني

          بيصت وشةش 26 عبدالستار محمد وئاس  1

          شي وضوار 34 عمر حسن ئاوێس  2

          بيصت وهةشت 28 ئەوین توفیق احمد  3

          بيصت وهةشت 28 ئەوین صفر كریم  4

5  
 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَن لودالاء یوسف مو
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          شي 30 ابراهیم تحسین حسن  6

          شي ودوو 32 ابراهیم سیروان محمد  7

          شي ودوو 32 ابو بكر عبداهلل علی  8

          شي وشةش 36 احسان رضوان عبيد  9

          شي وثيَهج 35 احمد ابوبكر زینل  10

          شي 30 احمد خلیل محمد  11

          شي وهةشت 38 احمد شیرزاد یاسین  12

          ىَبيصت وش 23 احمد كمال مصطفى  13

          بيصت وشةش 26 احمد ناصح محمدامین  14

          ىَشي و ش 33 اسراء سعداهلل عمر  15

          بيصت وشةش  26 اسماء روستم محمد  16

          بيصت ونؤ 29 صدیقاسماء عسالدین   17

          شي وثيَهج 35 اسماعیل تحسین رحمن  18

          بيصت وشىَ 23 حميدافنان عبد الكریم   19

          بيصت ونؤ 29 لهام عبداهلل قادرإ  20

          بيصت وشىَ 23 ایمان جمال خضر  21

          شي وضوار 34 ضانایمان سلام رم  22

          شي ويةك 31 ایمان عمر صالح  23

          بيصت وشةش 26 ایمان محمد عثمان  24

          شي وشةش 36 ایمان مناف عمر  25

          شي وضوار 34 أیمن کمال عثمان  26

          شي وشىَ 33 بژار یونس حسین  27

          شي وهةشت 38 قادر يبنار عل  28
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          شي ودوو 32 بهار اسعد احمد امين  29

          بيصت ونؤ 29 الدین لاحص ریبوار بوار  30

          بيصت وحةوت 27 بەهێس شكر عبداهلل  31

          هةذدة 18 پەیام عبدالخالق زرار  32

          بيصت وشىَ 23 تابلۆ کرمانج صابر  33

          شي وشةش 36 جمیل زیرو عیسی  34

          شي وضوار 34 جوان كاوه صابر  35

          بيصت وثيَهج  25 مدجەیلان کیفی ح  36

          شي ويةك 31 خدیجە تحسین عسیس  37

          شي وضوار 34 خۆراسان علی کاکەمین  38

          شي و شىَ 33 دانا سردار عبدالحمید  39

          شي وهةشت 38 نادلڤین بایس رحم  40

          شي  30 دڵنیا خضر كاكل  41

          شي وشىَ 33 يعل يدلیر نور  42

          بيصت وحةوت 27 دنیا صدیق ابراهیم  43

          شي 30 دنیا محمد حاتم  44

          شي وشىَ 33 دیار امیر محمود  45

          شي 30 دەريا فارس حمە رشيد  46

          بيصت ونؤ 29 رامان هەژار صالح  47

          شي 30 رامى سامان احمد  48

          ووشي ود 32 روداو ستار محمد  49

          شي وشىَ 33 روند رحمان سلیمان  50

          شي وشىَ 33 ريان دهام كريم  51
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          شي 30 ريان كريم سليم  52

          بيصت وثيَهج 25 ریان محمد عبداهلل  53

          بيصت ونؤ 29 ریان هەژار حسین  54

          ضن 40 ریباز فائق توفیق  55

          شي ويةك 31 دروان خاليرێسان ش  56

          بيصت ونؤ 29 رێژین رمضان محمد  57

          شي 30 ریواس زرار احمد  58

59  
 بيصت ونؤ 29 رەنگین اکرم صابر

 
         

          شي وشىَ 33 روان کریميرەوەند ش  60

          بيصت وهةشت 28 رەیان رسول عمر  61

          شي ودوو 32 زانا زرار ناصر  62

          ضن 40 زبیر رشاد حسین  63

          بيصت وشةش 26 زكريا عبدالواحد مسعود  64

65  
 بيصت ونؤ 29 زکریا صدام اسماعیل

 
         

          شي وشىَ 33 زکریا کامران جلال  66

          شي وشىَ 33 زه یتون زرار مغدید  67

68  
ثاراليَن منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى زهرە حسین محمود  

 
     

69  
 بيصت ونؤ 29 يزیتون صالح عل

 
         

          شي وشىَ 33 زینب شهاب خلیل  70

          شي 30 طاهرزینب عمر   71

          بيصت وشةش 26 زینب نوزاد محمدامین  72
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          شي 30 زینب نیازى مصطفى  73

          بيصت وحةوت 27 زینە ارسلان احمد  74

          شي 30 مرزینە لطیف ع  75

          شي وضوار 34 ژیان موسى یوسف  76

          بيصت وثيَهج 25 سارا ابراهیم حسین  77

          شي وشةش 36 ميد مسعودأسارا   78

          شي وثيَهج 35 سارا برهان یاسین  79

          شي وحةوت 37 سارا سرمد احمد  80

81  
 شي وضوار 34 يسارا صمد عل

 
         

          بيصت وشىَ 23 سارا عبدالخالق اسماعیل  82

          شي ودوو 32 ساریە خالد مصطفی  83

84  
 شي وضوار 34 سازگار فرهاد حسن

 
         

          بيصت وحةوت 27 سبأ نوري علي  85

          شي وشةش 36 سراب سلیم معروف  86

          شي وثيَهج 35 سەرمەد جمعە خضر  87

88  
 شي وضوار 34 امدسكالا مغدید ح

 
         

          شي 30 يسکالا شاخەوان عل  89

          شي ويةك 31 ؤوف عسيسسمیە ر  90

          بيصت وضوار 24 سورت هشيار كمال  91

          بيصت 20 سولین طارق فتح اهلل  92

93  
 بيصت ونؤ 29 سوما سعداهلل رحمان
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94  
بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَن منرةى بؤ دانةنراوة سوما محمد احمد  

 
     

95  
 شي وضوار 34 ن کوسەیسیران حس

 
         

96  
 بيصت وهةشت 28 سیما عبدالخالق كریم

 
         

          شي وحةوت 37 صابر يسیما عل  97

          شي وشةش 36 سەیما حسین حکیم  98

          شي 30 شازاد ئازاد محمد  99

          وشىَبيصت  23 شاناز مجید عمر  100

          شي 30 شایان شوان نادر  101

          شي ونؤ 39 شمال جلال طە  102

103  
 بيصت وهةشت 28 وشهباز سلیمان مل

 
         

          شي وشىَ 33 وشهوان سلیمان مل  104

105  
 بيصت ونؤ 29 شهیان اسماعیل چاوشین

 
         

          شي 30 شیماء مطلب مولود  106

          شي وثيَهج 35 حمدشەیدا احمد م  107

          شي وشىَ 33 صبا احمد امین  108

109  
 بيصت وهةشت 28 صبریە عبدی احمد

 
         

110  
 بيصت وحةوت 27 عبدالباسط انور شیخ محمد

 
         

          بيصت وثيَهج 25 عبدالستار جميل سعيد  111

          شي وشةش 36 عبداهلل بژار عبداهلل  112
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113  
 بيصت وشةش 26 ير علاهطعبداهلل 

 
         

114  
عبدالمؤمن عبدالخالق 

 محمدامین
          شي وهةشت 38

          شي ويةك 31 عبدالوهاب وریا صالح  115

          بيصت 20 عثمان حسين يسدين  116

          شي وحةوت 37 عماد اسماعیل ابراهیم  117

          بيصت وثيَهج 25 عمر شیروان نادر  118

          شي وثيَهج 35 م كریملافاطمە س  119

          شي وهةشت 38 فاطمە صباح نوری  120

          شي وشىَ 33 فردوس ابراهیم توفیق  121

          نؤزدة 19 فق عبدالرزاقموس وفرد  122

123  
 شي وضوار 34 ؤاد جمال قاسمف

 
         

          شي وثيَهج 35 فوزیە صباح برایم  124

          ووشي ود 32 فينك جمال رسول  125

          شي وشىَ 33 كانیاو كاوه طە  126

          شي وشةش 36 کاظم ناظم کریم خان  127

          شي وشةش 36 يکنیر محمد عد  128

129  
 شي وضوار 34 محمدکەنار ابو بکر 

 
         

          شي وشىَ 33 گەزەنگ اسعد مطلب  130

131  
 بيصت وثيَهج 25 گەزەنگ شعبان رسول

 
         

          بيصت وضوار 24 ەشبین كمال عبدالرحمنگ  132



Page 8 of 16 

          شي وشىَ 33 فاضل يزان سامول  133

          شي وحةوت 37 سالار محمودلەنیا   134

135  
 بيصت ونؤ 29 ماردين رحمن مصطفى

 
         

136  
 بيصت ونؤ 29 محبە فائس عما نوئیل

 
         

          بيصت وحةوت 27 محمد ابراهیم عبداهلل  137

          شي 30 محمد برهان جمیل  138

139  
 منرةى بؤ دانةنراوة بة هؤى نةدانى ثارةى ثاراليَن محمد جعفر انور

 
     

140  
 شي وشةش 36 محمد خالد باباشیخ

 
         

          شي ويةك 31 ار احمدكمحمد رز  141

142  
 بيصت ونؤ 29 محمد زکریا عسیس

 
         

          شي وهةشت 38 محمد شوان عبداهلل  143

          شي وشىَ 33 محمد طلعت صالح  144

          شي 30 کریم يمحمد عل  145

146  
 بيصت ونؤ 29 محمد كمال حسن

 
         

          شي ودوو 32 محمد كمال عمر  147

          شي 30 طيف عمرمحمد ل  148

149  
 شي وضوار 34 محمد مراد حسن

 
         

          شي وشىَ 33 محمد همداد عبداهلل  150

151  
 بيصت وهةشت 28 محمد همداد مقداد
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          شي ويةك 31 محمد واحد حمدامین  152

           دواخصنت محمد یحیی ابراهیم  153

154  
 بيصت وثيَهج 25 محمد یشار اکرام

 
         

155  
 بيصت وحةوت 27 محمود صالح محمود

 
         

156  
 شي وشةش 36 حیدر عبداهلل همرو

 
         

157  
 بيصت ونؤ 29 ە بدران بحريمرو

 
         

          شي وشىَ 33 مروە كرمانج رحمن  158

159  
 بيصت ونؤ 29 مریم جعفر بابکە

 
         

160  
 بيصت ونؤ 29 مریم دین دار نعمان

 
         

          شي ويةك 31 يمریم محسن عل  161

162  
 شي وشةش 36 مسرور مظفر اسماعیل

 
         

          ي وشىَش 33 مسلم لطیف حسین  163

          شي وشىَ 33 طفى فاخر عبابكرمص  164

          شي وضوار 34 نور خالد عسیس  165

          شي وحةوت 37 نوروز معروف محمد  166

167  
 شي وضوار 34 ح قادرلانەهات ص

 
         

          شي ويةك 31 هالە سالم حسن  168

          شي 30 هدی نجاة عساف  169

          بيصت ونؤ 29 صابر محمد یەهد  170
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171  
 شي وضوار 34 ليهونەر صباح و

 
         

          شي 30 دی محمد رسولهێ  172

          شي و دوو 32 هیفاء صمد عبداهلل  173

          شي و دوو 32 هێلین ابو بکر عمر  174

175  
 بيصت وهةشت 28 طفىهێلین سعداهلل مص

 
         

176  
 شي وشةش 36 هیلین شیرزاد ابوبكر

 
         

177  
 شي وشةش 36 هیلین شیروان حسین

 
         

178  
 بيصت وشةش 26 هیلین یوسف عارب

 
         

179  
 بيصت وشةش 26 شیار دەروێش نامقوهێما ه

 
         

          شي وثيَهج 35 ثمان قادرهیوا ع  180

          شي ويةك 31 هيوا عسيس توفيق  181

          شي وثيَهج 35 هەلکەوت کمال عولا  182

183  
 شي وضوار 34 حمەکەكا توچ يیاد

 
         

          بيصت وضوار 24 یاسر عمار عصمت  184

          شي 30 یەنار حمدامین برایم  185

186  

 ئاری موفق محمود

 
___          

القانىن  )
الدولي العام،  

قانىن 
 الدستىري، 

اصىل الفقه،  
القانىن 

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات
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 التجاري، 

Administra

tive Law )
 داواكراوة

187  

 ابراهیم عبدالغفار عولا
          دواخصنت

لة هةووو 
وانةكان 
 داواكراوة

 

188  

 مجید ذاحمد معا

          دواخصنت

)وصادر 
 االلتسام، 

القانىن الدولي 
اصىل  العام، 

الفقه،  القانىن 
 التجاري، 

general 

English  )
 داواكراوة

 

189  

 سلیم يزیر عل بێ نە

         بيصت وضوار 24

) وصادر 
 االلتسام، 

قانىن العقىبات 
العام،  القانىن 
الدولي العام،  
 قانىن اإلداري، 
اصىل الفقه،  

القانىن 
 التجاري( 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

190  

 طلعت طەچیا 
 بيصت وهةشت 28

 
        

لة هةووو 
وانةكان 

 اكراوةداو

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

191  

 حنین سرمد ابراهیم
 ____         

لة هةووو 
وانةكان 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

192  

 صدرالدین مولود  ژیلە
____ ___         

قانىن  )
 الدستىري، 

اصىل الفقه،  

% 60% و 40ةر لةش
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات
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القانىن 
  التجاري( 
 داواكراوة

193  

 عبداهلل شوان قادر

____          

القانىن  )
الدولي العام،  

قانىن 
الدستىري، 

اصىل الفقه( 
 داواكراوه

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

194  

 فردوس اسماعیل خورشید

___ ____         

) وصادر 
 االلتسام، 

القانىن الدولي 
القانىن  م، العا

،  التجاري
قانىن 

 الدستىري ( 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

195  

 محمد عبدالكريم محمود

___ _____         

لة هةووو 
وانةكان 

داواكراوة تةنوا 
لة )قانون 
العقوبات(  

 نةبيَت.

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

196  

 مسرور صادق صوفی

          واخصنتد

) وصادر 
 االلتسام، 

القانىن الدولي 
 العام، 

Administra

tive Law ) 
 داواكراوة

 

197  

 مهند سردار حسین
         نؤزدة 19

لة هةووو 
وانةكان 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

198  
         ____ دواخصنت اهلل ضنین علی فی نازه

لة هةووو 
وانةكان 

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
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 ئةجنام دةدةات / داواكراوة

199  

 بابكر عبداهلل  ناسكە

___ ____         

القانىن  )
الدولي العام،  

قانىن 
الدستىري، 

نىن االقا
 التجاري، 

Administra

tive Law  ) 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

200  

 الدین نورالدینء نالی صفا
         بيصت وحةوت 27

لة هةووو 
وانةكان 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

201  

 نورا نسار صابر

____  
____ 

        

) وصادر 
 االلتسام، 

القانىن الدولي 
العام،  قانىن _

 الدستىري( 
 داواكراوة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

202  

 کرئەڤین ادریس ابوب
___ _____         

 )اصىل الفقه( 
 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

203  

 احمد اكرام صدیق
____ ____         

)قانىن 
الدستىري(  

 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

204  

 علی یونس  امیره
___ ____         

(
(Administr

ative Law  
 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

205  

 هونر انورتارا 
         شي  30

)قانىن 
العقىبات العام( 

 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

206  
 دیلان كامران محمد

___ ____         
)القانون 

 عبورة التجاري(
% 60% و 40لةشةر 

تاقيكردنةوة 
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 ئةجنام دةدةات

207  

 هرورامیار حیدر ج

___ _____         
 )اصىل الفقه( 

 عبورة

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

208  

 ن برهان رسول سە ره

___ ____         

)القانىن 
 الدولي العام( 

 عبورة

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60ةر لةش

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

209  

 سیما علی نادر
____ ____         

)قانىن 
 الدستىري( 

 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

210  

 شایان عبداهلل عسیس

_____ ____         

)قانىن 
 الدستىري( 

 عبورة

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ت ئةجنام دةدا
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

211  

 عبداهلل سلیم انور
____ ____         

(
(Administr

ative Law  
 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

212  

 فرهاد محمد احمد
___ ____         

)قانىن 
العقىبات العام( 

 عبورة

تةنوا لة كؤتايي 
ة شاهَ  تاقيكردنةو
ئةجنام دةدات 

% و 60لةشةر 
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دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

213  

 محمد سرهنگ مشیر

 ____         
)القانون 

 عبورة التجاري(

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

214  

 محمد سیف الدین حسن

__ ____         

القانىن )
 التجاري( 

 عبورة

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

215  

 محمد مامند حمد
___ _____         

(
(Administr

ative Law  
 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

216  

 ناصر محمد حمدأمین

___ _____         
)القانون 

 عبورة التجاري(

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

217  

 نیسام فارس برایم ملا
__ _____         

(
(Administr

ative Law  
 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

218  
 سهشیار ایدار عسی

___ _____         
 )اصىل الفقه( 

 عبورة
تةنوا لة كؤتايي 

شاهَ  تاقيكردنةوة 
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ئةجنام دةدات 
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

219  

 هێلین صدیق شریف
___ ____         

(
(Administr

ative Law  
 عبورة

% 60% و 40لةشةر 
تاقيكردنةوة 
 ئةجنام دةدةات

220  

 ادرق مصطفىهیوا 

___ _____         

(
(Administr

ative Law  
 عبورة

تةنوا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيكردنةوة 

ئةجنام دةدات 
% و 60لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 100حتويمي شةر 
 دةكريَت.

__ 


